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Jill Holterman op Twente Airport
Jill Holterman juichend over de finish

Jill Holterman loopt Olympische limiet
Door Cor Mooij – Foto’s NN Running team

Onder prachtige omstandigheden met de start s’morgens om 08.15 op Twente Airport heeft de Keniaan
Eliud Kipchoge de marathon gewonnen in een tijd van 2.04.30 uur en was oppermachtig. In de strijd
om Olympische tickets liep Michel Butter (35) met een tijd van 2.10.29 onder de Olympische limiet. De
Castricummer die eerst gestopt was met wedstrijd hardlopen is de zesde Nederlander die dat lukte. Het
is te hopen dat hij alsnog afgevaardigd wordt naar de Olympische spelen waarbij slechts drie heren aan
de start mogen komen.
geregeld. Ik mocht niet met mijn
trainer verschijnen op een afgesloten
circuit, geen familie of vrienden en
Ronald mochten niet mee. Tot de 35
km. ging het heel makkelijk maar na
40 kilometer had ik het heel moeilijk,
de laatste anderhalve kilometer was
een eenzame race tegen de klok. Ik
bedank het NN running team die mij
de kans hebben geboden deze kwalificatie te lopen,” aldus een zeer blijde
Jill Holterman. De overwinning ging
naar de Duitse Katharina Steinruck

Bij de dames was het de Egmondse Jill
Holterman die alom verbazing wekte
door als zesde te eindigen in een snelle tijd van 2.28.18 en daarmee 12 sec
onder de Olympische limiet en 6,5 minuut onder haar persoonlijke record
bij haar debuut op de marathon. Jill
liep in een kopgroep met negen dames en twee hazen die zij goed kon
volgen. Alleen twee Duitse loopsters
moest zij halverwege laten gaan.” Ik
heb de race goed opgebouwd en alles was door de organisatie perfect

in een tijd van 2.25.59. Jill Holterman die het advocaten beroep even
opzij heeft gezet voor de atletiek, zal
nu met nog twee andere dames o.a.
Andrea Deelsta, op de Olympische
spelen in Sapporo Japan verschijnen
op de Olympische Marathon. Een topprestatie van formaat. Haar vriend
Ronald Schreur is trots op zijn vriendin, Egmond aan den Hoef heeft na
Nicole Weijling Dissel die Wereld en
Europees kampioene was, weer een
topper in het dorp.

Coronaprikken in Egmond begonnen

Poging mislukt

Co de Waard

hun eerste vaccinatie kwamen. Er
werd door de artsen en assistenten
in vier rijen naast elkaar geprikt, allen
afgebakend met tussenwanden. Terwijl de arts assistenten aan de zijkant
de ampullen vulden met het Astra Zenica vaccin liep alles gesmeerd op rolletjes. Aan het einde van de vaccinatie
straat moesten de patiënten vijftien
minuten op de stoel nazitten zodat er
controle is bij eventuele complicaties.
Jaap Dekker die vandaag officieel met
pensioen ging en vandaag ook zijn
eerste AOW ontving was ook blij om

Het was een komen en gaan van patiënten in sporthal de Watertoren in
Egmond aan Zee. Eindelijk…, hoorde
je van verschillende mensen die voor

zijn eerste vaccinatie te ontvangen,
met hem nog vele leeftijdgenoten. -

26 november 1951 - Egmond aan den Hoef - 19 april 2021
Onze lieve Co, we zullen je vreselijk missen.
Ton en Gerarda
Geer (in herinnering) en Mila
Nel
Aad (in herinnering)
Truus
Mer (in herinnering) en Ed
Joke en Aad
Karin (in herinnering) en Ton
Esmee, Renzo

Tekst en foto’s Cor Mooij

INGEZONDEN: Aan

diverse media, onze collega's de
lokale en landelijke politiek.

Afgelopen zaterdag 17 april bezoek gehad op ons strandpaviljoen de Uitkijk te Egmond aan Zee van
twee handhavers van de gemeente Bergen NH. Voor het gesprek heb ik ze binnen uitgenodigd, mijn zoon
Barry als eigenaar van paviljoen de Uitkijk was uiteraard daarbij aanwezig.
schuwing. Handhaving is in opdracht
van de Burgermeester van Bergen op
pad gestuurd met dit dossier, wat al
twee weken op zijn bureau lag. Het
had de Burgermeester gesierd om
zelf eens langs te komen in die twee
weken om ons tekst en uitleg te geven en wat empathie te tonen, maar
misschien gebeurt dat al nog ? Hij is
welkom.

Zij deelde mee een proces-verbaal
op te maken wegens overtreding van
de regels, die het plaatsen van en
gebruik van ligstolen voor verhuur
verbied, vraag waar dat dan staat
kon alleen beantwoord worden door
de handhavers dat wij faciliteren om
mensen te laten zitten en dat mag
niet. Ik merkte op dat hetzelfde ook
gebeurd is in 2020, met toestemming
van de gemeente. De heren meldde
ook dat wij eerder een waarschuwing
hadden gekregen, hetgeen ik ten stelligste ontkende, ook niet schriftelijk.
Wat wel een paar weken geleden gebeurde, mijn dochter Bonny stond in
de strandkiosk voor Take a Way, daar
werd zij aangesproken door twee
handhavers, die ook meenden dat
de stoelen daar niet zouden mogen
staan, waarop zij vroeg waar dat dan
staat, de regels van afstand houden
wordt zeker nageleefd en zij en ik
wezen ook naar de door de gemeente
geplaatste banken die vol met publiek
zaten bij gebrek aan terrassen, daar
zouden dan toch dezelfde regels moeten gelden, anders wordt er met twee
maten gemeten en is dat rechtsongelijkheid.
De ambtenaren vertrokken en wij verwachtte dat zij of met politie of een
ambtenaar zouden komen om de regels te tonen of uit te leggen wat het
verschil in gebruik is in banken van de
gemeente of in dit geval de Uitkijk, zij
zijn niet terug gekomen, dus mochten
wij ervan uitgaan dat er geen probleem was.
Het proces-verbaal is niet opgesteld,
de Uitkijk kreeg een formele waar-

Wat niet uit te leggen is dat er in den
lande Fields labs worden georganiseerd, waar je heen kan met een negatieve test op Corona, dat is een landelijk experiment waar de overheid 1
miljard euro voor uittrekt, te zot voor
woorden. Als ik mij om 12 uur laat
testen is dat een moment opname,
een uur later kan ik alsnog besmet raken en het virus verder brengen. Steek
die 1 miljard in de zorg, een suggestie,
heropen het Slotervaart ziekenhuis,
zorg voor een wervingscampagne
waar mensen op het gebied van
medische zorg een hoogstaande opleiding krijgen en een baan garantie,
dat zet voor de toekomst zoden aan
de dijk. Hiermee spreek ik tevens mijn
enorme waardering uit voor al diegene die in de zorg werken, op wel
niveau dan ook.
Ook de samenscholingen bij in Arnhem bij succes van hun voetbal cluppie Vitesse en in de Goorn, waar
ook wat te vieren was, zijn de regels
overtreden zonder dat er werd opgetreden, ik vond dat niet optreden een
juiste beslissing om escalatie te voorkomen.

27 april waar duizenden feestvierders
bij elkaar komen, als dat verhoogde
besmettingscijfers laat zien zal dan
de Horeca daar ook weer voor gestraft worden met een nog langere
lockdown en alle zorg die dat voor
werknemers en eigenaren en hun gezinnen van een Horeca bedrijf teweeg
brengt ? Dat is niet meer uit te leggen
als je ziet wat er op de juist wel veilige
stranden gebeurt in de vorm van een
verbod. De Horeca is blijkbaar een
makkelijke prooi en het voelt alsof zij
het virus hebben bedacht, zo zwaar
worden zij gestraft. Het is duidelijk, de
besmettingscijfers liepen op in de tijd
dat Horeca gesloten was, ook ten tijde
van de opening van begin juni 2020
tot medio oktober 2020 is gebleken
dat de Horeca veilig is en was voor
het publiek, waarbij aangetekend dat
mensen elke dag bloot staan aan risico's in het gewone dagelijkse leven.

Neven en nichten
Co verblijft in zijn vertrouwde omgeving aan de
Julianaweg 22, 1934 CG te Egmond aan den Hoef.
Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 22 april
tussen 19.00 en 20.00 uur op bovengenoemd adres.
Wij nodigen u uit op vrijdag 23 april om 10.30 uur, tevens
op bovengenoemd adres, om door middel van een erehaag
in gedachten afscheid te nemen van Co.
De bijzetting in het familiegraf zal in besloten kring
plaatsvinden op de R.K. begraafplaats De Karmel.

Conclusie:
om te beginnen, zo snel mogelijk alle
terrassen open met uiteraard in achtneming van de regels m.b.t.Corona, (
maak er ook maar Field labs van )
Mensen wat ruimte bieden op een
veilige manier kan in ieder geval in
de Horeca en zal alles wat dragelijker
maken en zorgt voor spreiding en acceptie van het publiek.
Ik zeg, doen, met een uitroepteken.
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Ed. Kraakman.
Oud eigenaar van strandpaviljoen de Uitkijk te Egmond
aan Zee.

Beauty Salon
Charlie’s

WASSERIJ
DUBBELBLANK

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO
BENT U VAN HARTE WELKOM

Uitvaartverzorger sinds 1992

Toewijding in uitvaartverzorging

scannen

VAN DE GIESEN

• Fotografie
• Scannen van dia’s
en foto’s
• Workshops
• Grafisch ontwerp
• Webdesign

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

wasserij
Jan Dirk z’n Dal 109
dubbelblank
1931 DL Egmond aan Zee

nu ook pedicure

bel voor een afspraak
06 - 10 67 55 87

Lijtweg 56072-5064590
• Bergen NH
Telefoon
Telefoon 072-5812331
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

www.beautysaloncharlies.nl
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Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

Dan nog het feest op Koningsdag op

Ronald Koster

www.remoraproducties.nl

Dorpsgenoten

Foto Wedstrijd

Iedere week kun je meedoen met de fotowedstrijd in Dorpsgenoten door je mooiste foto van je eigen
dorp, de omgeving of van een vakantiebestemming te sturen. Het maakt niet uit wanneer de foto is
gemaakt en wat het onderwerp van de foto is. De fotowedstrijd is gebaseerd op het tv programma ‘Het
Perfecte Plaatje’ waarin de deelnemers, vaak BN’ers, worden uitgedaagd om de mooiste foto te maken
van uiteenlopende onderwerpen en met verschillende fototechnieken.

Wij helpen u graag
072 5825521

ANNO NU
uitvaartverzorging

De winnende foto van deze week is van Sjef Kennephaas
hoge resolutie te sturen. Is jouw foto
de beste? Dan plaatsen we deze in
Dorpsgenoten als Foto van de Week.
Medio december wordt de Foto van
het Jaar 2021 gekozen uit de beste
inzendingen.

Deze foto is genomen op het strand
van Egmond aan Zee in panorama
met een strak blauwe lucht en opkomende stapelwolken. Kritiek op de
foto is dat de horizon niet helemaal
recht staat. Het aparte en gewaagde
beeld gaf toch de doorslag.

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen
Een gratis prijsopgave binnen een dag

Petra van der Meer

Nog even de mooie prijzen voor de
verkiezing Foto van het Jaar; 1e prijs

Ik roep u op mij via mail je foto in

50, 00, 2e prijs € 25, 00 en de 3e prijs
€ 10, 00.
De winnende foto krijgt tevens de
Wisseltrofee voor 1 jaar in zijn of haar
bezit.
Mail uw beste foto naar info@dorpsgenotenegmond.nl Veel succes.. Cor Mooij

T. 06 41 73 95 49

Arrestatieteam pakt drie personen op

24/ 7 bereikbaar

Een arrestatieteam dat de politie ondersteunde, heeft zaterdagmorgen om half één drie verdachte personen opgepakt in Hotel Zuiderduin. De politie zegt dat deze drie personen uit Zaandam afkomstig zijn.
Zij zijn 41, 42 en 52 jaar oud en waren in het bezit van een grote hoeveelheid steek- en slagwapens.

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl
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overmacht arriveerde. Er waren ook
politiehonden en een arrestatieteam
aanwezig. Dat er zo opgeschaald
werd, zegt wel iets over de ernst van
de zaak. Het personeel was zeer ontdaan door de hele actie en was blij
dat de politie zo snel aanwezig was

Ondanks dat de verdachten een nietroken kamer hadden geboekt, kwam
er toch veel rook uit de kamer. Een
verdachte gedroeg zich agressief
en was heel luidruchtig. Eigenaar
Rith Groot vertrouwde het niet en
alarmeerde de politie die met grote

waardoor zij zich snel veilig voelden.
Rith was opgelucht dat deze verdachten afgevoerd werden, dit type gasten
wil natuurlijk niemand in zijn hotel
ontvangen. Verdere mededelingen
ontbreken. De verdachten worden
door de politie verder verhoord.

koffie, thee en cadeau Jaap Dekker op 1e AOW-dag prikken
Voorstraat 103, Egmond aan Zee
www.tasty-gifts.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Hij was 14 jaar toen hij op 1 mei 1969 aantrad bij de PTT Post. Toen nog in het grijze uniform met stropdas en de bekende pet. Onder aflegging van de eed maakte Jaap altijd met veel plezier de rondes door
de Egmonden. Een onvergetelijke mooie tijd. Maar door de tijd heen veranderde ook het bedrijf en kwam
het werkgebied steeds verder van zijn vertrouwde omgeving af te liggen.
deed hij altijd met groot plezier zijn
werk, met het vakmanschap wat destijds nog kenmerkend was voor de
post. Hij wist immer met zijn opgewekte en positieve karakter de sfeer
weer op te bouwen. Nu, na bijna 52
trouwe dienstjaren in het ambt als
postbode, mag hij eindelijk genieten
van zijn pensioen en kan hij met trots
terug kijken op zijn werkzame leven
bij de post.
Jaap doet tegenwoordig veel vrijwilligerswerk in het verenigingsgebouw in
de Julianastraat en voor de OK kerk.
Hij zit ook bij de Egmondse oud papier-ploeg, je kunt hem in het fel gele
wagentje zien rijden door de dorpen
om papier op te halen. In zijn vrije tijd
werkt hij op het landje in het duin.
Op precies deze eerste officiële AOWdag haalt Jaap zijn coronaprik in

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

WINTER

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Van Egmond naar Castricum en van
Krommenie naar uiteindelijk de fabriek in Amsterdam. Maar ook daar

Sporthal de Watertoren dat zaterdag
zijn eerste patiënten op bezoek kreeg.
Tekst en foto's: Cor Mooij

Hoeken

f

Hoeken zijn er velen. Maar deze is van allen,
want hoek of hoek kan schelen, die waarde klappen vallen.

JéGé

“Mooij gezien”
Een terugblik uit het verleden
Van en Over
Egmondse gebeurtenissen

De beleving van de duinlandjes
Het is alweer tien jaar geleden dat Gerjan Zwaan zijn boek Om de Noord aan Jonkheer Six van Wimmenum mocht aanbieden. Hij was de telg van de Amsterdamse regentenfamilie die ‘’De Duinen van Six”
sinds 1679 als jachtgebied in bezit had. De oervader Jan Six verleende aan de Derpers, arme visserlui,
de gunst om in het duin aardappelen te telen en vee te beweiden. Op deze zeer gewaardeerde geste
werd dankbaar gebruik gemaakt. Zo werden er ‘lankies’ gegraven die de aanzet tot de vorming van het
tegenwoordig zo hooggewaardeerde zeedorpenlandschap.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

Wij zijn opzoek naar medewekers
voor de bediening!

Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten,
huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Scholieren | Studenten | Parttimers
Meer info:
www.het-woud.nl/vacatures

hormonale klachten, pijnklachten.

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Gesudderde parelhoen aan uw deur!

Telefoon (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

Bezorgdagen: donderdag t/m zondag

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Gerjan Zwaan, een gedreven Derper,
had vooraf niet kunnen bevroeden
dat de eerste uitgave van Om de
Noord zo’n succes zou zijn. Gerjan;
“de achthonderd exemplaren waren
in twee maanden uitverkocht en de
tweede druk van zeshonderd exemplaren was ook snel op. Er is nog
steeds vraag naar de eerste uitgave
van het boek, vooral omdat men gecharmeerd is van het tijdsbeeld uit die

hun hobby uitoefenen in een prachtige natuur. Wat minder over de geschiedenis want dat staat al in de
eerste uitgave. Het blijkt zo te zijn dat
het oude Egmond nog in de duinen
voortleeft, maar in het dorp bijna verdwenen is. Het sociale contact is in de
lankies heel sterk aanwezig en dat is
de moeite waard om vast te leggen.
Dat was de hoofdreden om dit boek
te maken.

Jubileumboek
De duinlandjesvereniging De Noord
bestaat 35 jaar en daarom zullen alle
leden over ongeveer vier weken een
eerste exemplaar aangeboden krijgen
van het bestuur. Zij zijn het immers
geweest die gefotografeerd zijn en
hun medewerking aan de interviews
hebben gegeven. De duinlandjesvereniging heeft geen clubhuis en daarom is het des te leuker om eens in de
tien jaar iets voor de leden te doen en
dat is dit boek. Het is de geschiedenis van opa en van vader, de ouwelui
die er waren en hun verhalen vertellen. “Het vastleggen in een boek is zo
belangrijk, ik herinner mij nog Jaap
de Bels, Thijs Hopman en de Wezels,
helaas zijn zij overleden.”

tijd. Meer dan 340 mensen zijn gefotografeerd waarvan er inmiddels al 80
à 90 zijn overleden. Het is meer een
boek van In Memoriam geworden.”
Als historisch geograaf dook hij in
de archieven, boeken, archiefstukken
en kaarten om zo te vertellen over
het ontstaan van het zeedorpenlandschap en in de verhalen over het leven in het duin van voor de Tweede
Wereldoorlog. Hij had gesprekken
met oude Derpers wier herinneringen
teruggingen naar de jaren twintig van
de vorige eeuw. Alle negen informanten van toen zijn overleden, maar hun
duinverhalen zijn wel in Om de Noord
vastgelegd.

Gelukkig is Joop Heddes er nog die
zijn mooie levensverhaal vertelt, over
onder andere Jaap Joet. Hij was altijd
in het duin op zijn landje te vinden,
helaas heeft hij nu lichamelijk wat
ongemak en wensen wij hem beterschap.”

Een tweede boek ‘De Lankies’
Drie jaar geleden kreeg Gerjan het
idee om nog eens een boek te maken, maar dan over de beleving van
de landjes door de mensen die hier

Wil je werken in onze kiosk
met het mooiste uitzicht
van Egmond aan Zee.
Houdt je van koken vast werk
152.00uur in de maand.
Kom langs.
DE windwijzer noord boulevard 69 A

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

w

De Bruynzeel huisjes in de Wimmenummer duinen
in de jaren zestig - foto: Regionaal Archief Alkmaar
Wateroverlast
De afgelopen jaren hebben de tuinders veel last van hoog grondwater.
In het dorp gonsde het van de verhalen dat de PWN dat opzettelijk
doet. “We hebben al een keer of drie
een uitleg gehad over het water in
de duinen, dat zijn soms zulke grote
hoeveelheden die we niet in een week
weggepompt hebben. Theo Bakker,
hydroloog, schrijft hierover dat het
veranderde klimaat tot wateroverlast
leidt.” Roland Stam heeft foto’s gemaakt van de vogels met een verhaal
van Kees Scharringa die al meer dan

schoffelen of spitten wordt gezien
als een therapeutische bezigheid om
de geest te verzetten. Er wordt menig visje gerookt of gebakken. Ook
verandert het tuinieren. Zo zijn er tegenwoordig veel vrouwen die kiezen
voor het minder bewerkelijke ecologische tuinieren met meer aandacht
voor bloemen, vogels en insecten. Het
landjesgebeuren verandert langzaam
en het zeedorpenlandschap past zich
aan. Maar een ding is zeker, de sterke
sociale band onder de leden zal altijd
voortbestaan.

Take & GRATIS
Away
bezorging in de Egmonden

3 GANGEN KEUZE MENU

€ 22.5

Kies uit onderstaande gerechten
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

BROOD & DIPPERS

€ 4

KOGELBIEFSTUK

€ 16

SATÉ VAN BOERDERIJKIP

€ 14

POKEBOWL

€ 14

EXTRA SUPPLEMENT FRITES

€ 3.5
€ 3

Stroganoffsaus of Peperroomsaus | Ovengroenten
Thaise satésaus | Atjar | Seroendeng | Kroepoek

TOM KA KAI

€ 5

COURGETTE SOEP

€ 5

TONIJN TATAKI

€ 10

EXTRA SUPPLEMENT SALADE

BEEF TATAKI

€ 9.5

dessert

Noedels | Teriyaki | Papadum | Zoetzure
komkommer | Rode ui

GEITENKAAS

Tonijn | Zalm | Edamama | Rijst | Zoetzure
wortel | Avocado | Sesam | Sojasaus

€ 9.5

Honing | Slamix | Toast | Notenmix

CARPACCIO

€ 6

RUBY CHOCOLADE MOUSSE

€ 6

APPEL-AMANDELCAKE

€ 6

tapasbox

€ 22.5

Kiwi compôte

€ 9.5

Truffelmayo | Pecorino | Rucola | Notenmix

MANGO PASSIE BAVAROIS
Dolce Leche | Witte chocolade

Roodfruit crumble

hoofdgerechten
Alle gerechten worden geserveerd met een
passend garnituur

Kies 8 items uit de onderstaande gerechten

VEGAN PIZZA COMER

(1) Gemarineerde olijven (2) Gebakken Chorizo
(3) Vega groentenballetjes met salsa verde

€ 14

Bloemkoolbodem | Tomatensaus | Pulled Jackfruit |
Gegrilde groenten | Notenmix | Vegan kaas

(4) Gamba’s a la plancha (5) Serrano ham
(6) Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

PASTA FETTUCCINE

Dikke lint pasta | Crème fraîche van paddenstoelen |
Tomaat | Sla mix | Pecorino | Notenmix

€ 14

(7) Tonijn tataki (8) Knoflook brood met tomaten salsa
(9) Chicken wings (10) Nacho’s todos

KABELJAUW

€ 15

(11) Gefrituurde calamares (12) Papas fritas con ajo
(13) Mini Paella (14) Beef tataki

Tagliatelle | Ovengroenten | Salsa verde

zij de sponsoring van een aantal Egmondse ondernemers en de Parel.

€ 12

€ 5

Noedels | Teriyaki | Papadum | Zoetzure
komkommer | Rode ui

Een uniek landschap
Het zeedorpenlandschap is het resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen de mens en de natuur.
De landjes zijn ingebed in de laagten
van het duin. Elk landje heeft een
andere vorm en uitstraling, rommelige akkertjes naast strak ingedeelde
ontginningen. Men herkent vaak aan
het landje het karakter of beroep van
de gebruiker. Het is niet alleen het telen van aardappelen of wat groente
verbouwen, de landjes zijn ook gevoelsmatig van grote betekenis. Men
vindt het fijn om er even tussenuit te
zijn, met je medetuinders even bij te
kletsen of gezellig bij elkaar te zitten
en verhalen te vertellen. Een uurtje

HAMBURGER COMER

TOMAAT & POMPOEN SOEP

Zalmsnippers

Te koop
Van de eerste oplage van De Lankies
worden er 1100 gedrukt waarvan er
350 voor de leden bestemd zijn. De
verkoop zal eind mei geschieden bij
Boekhandel Dekker in de Voorstraat.
Voor een zeer schappelijke prijs dank-

€ 15

Knoflooksaus & cocktail saus
Kaas | Spek | Ui | Truffelmayo | BBQ saus

voorgerechten

dertig jaar de vogels in de Wimmenummerduinen telt. Bert Stam (Bertie Kook) vertelt over de grote kleine
insectenwereld en Luc Knijnsberg, de
boswachter, heeft het over de zeedorpenflora. Met hun bijdragen, kaarten
van de duinvalleien en de verhalen en
foto’s van ruim driehonderd tuinders
is dit duinboek compleet.

SPARERIBS

U kunt tot 20.00 uur bestellen op restaurantcomer.nl of vanaf 13.00 uur via 072 843 51 81. De gerechten worden van woensdag t/m zondag GRATIS bezorgd in de Egmonden. U kunt de gerechten op deze dagen ook tot
20.30 uur afhalen op Boulevard Zuid 7, Egmond aan Zee.

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
Tekst en foto’s Cor Mooij
‘Mooij gezien’

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Scannen van dia’s, negatieven en foto’s
Onlangs kwam er een klant bij mij op de fotostudio met een klein houten bakje met dia’s van zo’n zeventig jaar oud. Enkele dia’s waren zelfs nog in zwart-wit. Zelf had de klant de dia’s nog nooit gezien. Hij
kwam ze toevallig tegen bij het opruimen van zijn zolder. Ik heb de dia’s voor hem gescand en de kleuren
bijgewerkt. Nu kon hij de beelden op zijn PC bekijken en er zelf een mooi fotoboek van maken.
digitaal in uw bezit krijgt en ze op uw
PC kunt bekijken.
Speciale bewerkingen / Foto restauraties
Heeft u een dierbare foto die ernstig
is beschadigd? Vaak kan ik uw foto
nog redden en restaureren. Ik kan uw
foto repareren door kleine stofjes en
krasjes weg te halen of zelfs scheuren en ontbrekende delen in de foto
repareren.

Inkleuren van zwart-wit foto’s. Wilt
u een oude zwart-wit foto weer helemaal laten leven? Breng dan kleur
in de foto. Met moderne technieken
kan ik uw zwart-wit foto inkleuren,
zo kunnen we de gekleurde werkelijkheid van vroeger benaderen.
Corona
In verband met Corona werk ik alleen
op afspraak en hanteer ik ook andere
openingstijden.

Reddingboot Adriaan Hendrik in loods Texel

heerlijk gekruid

KIBBELING
250 gr € 5,-

Alleen tegen inlevering van de bon

✄

Heeft u ook zo’n schat aan dia’s op
zolder staan? Vaak is de projector niet
meer aanwezig of defect. U kunt uw
dia’s vakkundig laten scannen bij mij
in de fotostudio. U krijgt dan de digitale bestanden op USB-stick of via
Wetransfer toegezonden. Zo heeft u
weer jaren kijkplezier van uw dia’s.
Wilt u meer informatie? Zie dan de
advertentie op pagina 2.
Ook oude negatieven en foto’s kan ik
voor u scannen zodat u de beelden

volg ons nu ook op Facebook
Warm gebakken

Ouderwets
GEROOKTE ZALM STUKKEN
naturel, peper of tuinkruiden
Top Kwaliteit
p/st € 3,50
Erg Lekker

2e half pond € 2,- 3 voor € 10,(dus 500 gr € 7,-)

max 4 kilo
per klant

Verse

SLIBTONG

van kilo € 17,50

✄

Alleen tegen inlevering van de bon
max .4 kilo
per klant

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

kilo € 12,50

de LEKKERSTE

Hollandse

NIEUWE HARING

p/st € 2,- 3 voor € 5,50

Alleen tegen inlevering van de bon

4e GRATIS

✄
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De Woerdense Kaasboer
De reddingboot Adriaan Hendrik staat
motor loos tussen allerlei stuurloze
jachten en tractoren in de schuur bij
Volvodealer Peter Bentsema op Texel.

INGEZONDEN:

Het verheugende nieuws is dat hij
waarschijnlijk einde van deze week
klaar zal zijn met gerepareerde motoren. Daarna zal er proef worden

OUD EXCLUSIEF

gevaren alvorens de boot weer naar
Egmond aan Zee terug zal varen.

500Wijk
gram
- Foto’s Henk van

6,95

Bloemenzaad zaaien voor de Bijen

EXTRA
PITTIGE
30+
KAAS
18% GEIT
BLACK LABEL

Bij u op de markt

zelf de natuur een handje helpen. Hoe
meer bomen, planten en vijvers, hoe
beter voor de vogels, vlinders en bijen.
Er zijn inmiddels 1500 adressen in
Nederland waar biologisch bloemenzaad opgehaald kan worden, gratis.
Op www.voerdebijbij.nl staat een
kaartje met alle adressen. Een ervan

BOEREN STOLWIJKER
is in Egmond aan Zee, Churchilllaan
verse hollandse kipfilet
14. Kom maar langs. Op de meeste
dagen tussen 16.00 en 17.00 uur.
Ik kijk naar jullie uit - voor de bijen.
Meer informatie kijk op thepollinators.org.nl Joanne Schurer

er

FF r a

Administratie- en Belastingadviseurs

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Ook wel slim om
eens naar de
groepenkast te
kijken..
Oude “stoppen” en
aardlek kunnen
een risico vormen..
Mail ons:
info@mgvisser
elektrotechniek.nl

pen

heel kilo 9,98
de lekkerste bal van n.h. mager rundergehakt
biologisch topkwaliteit uit de beemster gratis heel kilo 8,98
kruiden
mooi stukje lamsbout/lamsboutlappen
biologisch topkwaliteit van texel
500 gr 9,98
biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

Oranje FONDANT PENCEES 4 voor € 5,50 + 4 gratis!!!
Oranje TOMPOUCE (geschikt voor de vriezer)
4 voor € 3,50 en 8 voor € 6,-

Frank Klinkhamer

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvang een zak witte puntjes gratis!!!

Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen, Telefoon 0725070599/0622659285, E-mail: erffra@outlook.com

Nieuwe slimme
meter?

5,

500 gram500 gr959,98

elke donderdag op uw weekmarkt

Administrations
Fred Valkering

mooie rundersucadelap

Bakkerij ‘t Stoepje

vof

Colofon Dorpsgenoten

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35
blokken. Een blok wekelijks
komt op € 13,- per keer om de
week is € 15,-. Een keer per
maand is € 17,-of los tarief is
€ 21,-, m.u.v. familieberichten
€ 23,-. Voor de voorpagina
rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties €
5,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het
aanleveren van uw advertentie
kan via e-mail of app. Uiteraard
kunt u het ook brengen. Copy
t.b.v. redactie kunt u alleen per
e-mail aanleveren. Deadline is
maandag 12.00 uur.

MO

------10 eieren voor maar € 1,00------

Egmond aan Zee, een zee van bloemen? Dat zou zomaar kunnen en dat is heel belangrijk voor ons allemaal. De bijen en vele andere insecten hebben honger. Er moet gezaaid worden, daarom is 22 april
uitgeroepen tot de NATIONALE ZAAIDAG. Op deze dag zullen we in heel Nederland bloemenzaad zaaien
zodat de bijen vrolijk de zomer door kunnen.
Als je weet dat 70% van ons voedsel bijen nodig heeft om vruchten o.a.
te produceren dan begrijp je hoe belangrijk het is dat de bijen overleven.
Denk aan de bramen die we plukken
in augustus - geen wilde bijen, geen
bramen.
In de tuin en op het balkon kunnen we

43,,9595
500 gram 6,95
500 gram 4,95
500gram
gram
500

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Super PERSSINAASAPPELS vol sap
20 stuks € 5.00
Hollandse AARDBEIEN
heel kilo € 5.00
Grote zoete KIWI 10 voor € 3.00
Delmonte ANANASSEN
per stuk € 3.00
Hollandse ASPERGES
heel kilo € 5.00

MOO

