Alle webcams in Egmond aan Zee.
WATERSTANDEN JUNI
Maart
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NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Juni
Doodtij: 1-2
dagen na LK en EK
met dank aan WebcamEgmond.nl
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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.

De beleving van de Lankies

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’

k ringlooptol.nl
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het vertelt. Dat hij vroeger wat afgestroopt heeft is bekend, maar dat Jaap
Joet zijn echte vriend is betwijfelde hij.
Joop Heddes inmiddels 84 jaar oud
heeft al meer dan 70 jaar een landje
in duin, zijn vader had er naast hem

overhandigde Joop Heddes, met zijn
vrouw Guurtje, het eerste exemplaar.
De gastschrijvers, Bert Stam de vlinderman, Theo Bakker duinhydroloog
en actievoerder voor behoud van het

voor de aankoop van het schilderij
van Roeland Koning
“De Vissersvrouwen”.
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Tekst en foto’s Cor Mooij

Voor een waardig en gepast afscheid,

Bro

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Gerjan Zwaan signeert de
boeken bij Boekhandel
Dekker & Dekker

Gerjan Zwaan overhandigt het eerste exemplaar

DORPSGENOTEN
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Een waardevol leven
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Je hebt genoten van het leven en wij van jou.

Al meer dan een jaar zet het coronavirus de wereld op zijn kop.
Talloze families rouwen om het verlies van een dierbare die door het
gevaarlijke virus was besmet. Ziekenhuispersoneel heeft maandenlang, met passie en vol liefde voor hun patiënten, het vuur uit de
sloffen gelopen. En dan nu het blije en verlossende nieuws voor de
middenstand en de horeca dat met de lockdown en avondklok kan
worden “gebroken”.

Chris Baltus
8 maart 1934

En als je ‘De Prík’ hebt gehad zou ik zeggen: “geniet nu zoveel
mogelijk van alle dingen om je heen, want geluk en gezondheid zijn
soms heel broos.
Een vriendelijk woord kost niet veel tijd en de echo ervan duurt
eindeloos!”

–

Ina Stam
Carl

Geniet van de natuur, zoals de prachtige kleuren van dier en bloem .
En van de stilte, die wordt doorbroken, met al het bijengezoem.

Thea

Dan de mussen en de koolmezen in mei, met hun drukke bestaan!
Op zoek naar voedsel voor hun nakomelingen, vliegen zij af en aan.

Kris
Freo
Rijk

De terrasjes zullen ook weer kleuren met mensen van allerlei aard.
Zo geniet dus eenieder van een genoegzaam leven, want voordat je
het weet, is het soms te laat.

Harry & Eef

Met de innige wens dat ons land binnen niet al te lange tijd op velerlei gebied in rustiger vaarwater terecht zal komen
Kunnen wij allen, wellicht met veel vertrouwen, naar een mooie en
hopelijk virusvrije toekomst opstomen!!!

Bas
Joline
Thijs
Louise

Jaap Wortel

Opruiming bij Kringloopbedrijf Tol

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bij Kringloopbedrijf Tol aan de Lamoraalweg 53 in Egmond aan den
Hoef wordt grote opruiming gehouden. Door de COVID-19 crisis raakten mensen aan het opruimen van de zolder, de schuur enzovoorts.

Correspondentieadres:
Herenweg 73c
1935AD Egmond-Binnen

Je hebt alles gedaan om bij ons te blijven
maar uiteindelijk hebben we elkaar in
liefde los moeten laten

Wij zijn opzoek naar medewekers
voor de bediening!

Jaap Wijker

Scholieren | Studenten | Parttimers

Je gezin was je alles

Meer info:
www.het-woud.nl/vacatures

Gesudderde parelhoen aan uw deur!

de originele boekjes van Kaptein Rob.
De Zonnegod uit Egypte of spullen
voor het zomerhuis, alles is te koop
voor een prikkie! Er wordt momenteel
alom veel opgeruimd omdat er flink
wat woningen worden verkocht en
gekocht. Kringloopbedrijf Tol werkt
samen met Winkel & Buis makelaars
en taxateurs.

Velen hadden ineens veel vrije tijd.
Spulletjes die niet meer werden gebruikt, werden naar deze kringloopwinkel gebracht. Heel veel boeken,
cd’s, grammofoonplaten en singles
worden nu aangeboden voor € 0,50
per stuk. Duizenden lp’s en singles
van allerlei muzikanten zijn te koop;
van rock-'n-roll tot klassiek, van
schlagers tot meezingnummers, het
ligt er allemaal. Er zijn ook zeldzame
boekjes te koop voor € 5,00 per stuk,
bijvoorbeeld het boek De Redders van
Engelmond van Jan Mens met illustraties van Wim Bijmoer. En bijvoorbeeld

Nu de markt weer aantrekt heeft Dico
Tol plaats voor een chauffeur of bijrijder en een verkoper in de winkel. Ga
gerust even langs op de Lamoraalweg
voor meer informatie.
Foto Cor Mooij

Kimberly’s Hairshop weer open
De trein raast voort en Kimberly de Goede zit niet stil nu er weer
geknipt mag worden. In haar moderne salon, Kimberly’s Barber &
Hairshop aan de Herenweg in Egmond aan den Hoef hoeven de klanten niet meer in de wacht te staan.

Egmond aan Zee
Janny Wijker - Glas

Nathalie en Hans-Peter
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden
Janny Wijker - Glas
Eisenhowerstraat 73, 1931 WJ Egmond aan Zee
Onze bijzondere dank gaat uit naar alle mensen die door hun
liefdevolle verzorging het mogelijk hebben gemaakt dat Jaap,
tot het einde, in zijn eigen vertrouwde omgeving kon blijven

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

WINTER

ANNO NU

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

Linda Liefting

Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten,
huidklachten,
corona regels wat flexibeler zijn ge- tennisarm, hormonale klachten, etc.?
worden, daar is Kimberly erg blij mee. hormonale klachten, pijnklachten.
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Ze is verheugd weer open Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
te zijn en heet iedereen van Telefoon (06) 362 04 113
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
harte welkom.
www.praktijkjade.nl

uitvaartverzorging

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

Petra van der Meer
T. 06 41 73 95 49
24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl
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Kaarten, kaarten en nog meer kaarten!
Bloemen, bloemen en nog meer bloemen!
Waanzinnig veel lieve woorden!
Belangstelling in overvloed!
Het voelde als een warme deken
Hartelijk dank voor de liefdevolle
belangstelling na het overlijden van

Siem Koomen

† 26 mei 2021

Monique en Klaas
Aeswin

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

DORPSGENOTEN

* 13 januari 1933

Bezorgdagen: donderdag t/m zondag

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

Wat zij eerst alleen deed doet zij nu
samen met een collega. De aanwinst
Xenya die als ZZP’er aan de slag gaat
komt haar versterken. Samen zullen
zij een goed koppel vormen. Nu de

21 mei 2021
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Dorpsgenoten

Foto Wedstrijd

Iedere week kan je meedoen door je mooiste foto van je eigen dorp, omgeving of van vakantie te sturen.
Het maakt niet uit wanneer de foto is gemaakt. Er stromen vele inzendingen binnen waarvan er een
uitgekozen wordt voor publicatie. De inzendingen gaan niet verloren want je ingezonden foto gaat over
naar de volgende wedstrijd.
Ik roep u op mij via de mail in hoge resolutie een foto op te sturen die ik dan wekelijks in Dorpsgenoten zal publiceren
als de beste foto van de week en zal dan medio december de foto van het jaar laten jureren om mooie prijzen van 1e
prijs € 50,00 2e prijs € 25,00 en de 3e prijs € 10,00. De winnende overall 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

We gaan je vreselijk missen
Ans, kinderen en kleinkinderen
Egmond aan Zee, juni 2021

De winnende foto van deze week is van Nathalie Peters- Koopman
Twee zwanen die hun jonge kroost beschermen in de Sotgracht en dicht in de buurt blijven. Zwanen kunnen agressief worden als je te dicht bij de jongen in de buurt komt.

Nieuwe slimme
meter?

Mooi weer nodigt uit op terras

Ook wel slim om
eens naar de
groepenkast te
kijken..

Egmond aan Zee. Het was een drukte
van belang, ook op het strand waar
de strandcabines weer eens bezocht
konden worden. Het nodigde in ieder
geval uit om van het mooie weer te
genieten. Zaterdag 5 juni gaat de volgende fase van de versoepelingen in,
dan mag er ook weer gesport worden
zowel binnen als buiten, er mag weer
in wedstrijdverband gevoetbald worden, al zullen de meeste clubs wel in
september met de nieuwe competitie
gaan beginnen. Deze maand volgen
we het EK voetbal maar op de buis.
Foto: Cor Mooij

Oude “stoppen” en
aardlek kunnen
een risico vormen..
Mail ons:
info@mgvisser
elektrotechniek.nl

Nu de meeste Nederlanders zijn
ingeënt en de versoepelingen zijn

doorgevoerd, maken de zonaanbidders direct gebruik van de terrassen in

Egmondse exposeert in Heiloo
Op 5 en 6 Juni exposeert Jolanda
van Niekerk uit Egmond aan den
Hoef met nog vijf andere kunstenaars van Kunst Academie Crejat
in het Witte Kerkje in Heiloo.
Jolanda exposeert met haar aalscholvers gemaakt met houtskool en ook
in aquarel. Fascinerende vogels die
steeds vaker in het Nederlandse Landschap voorkomen. Crejat een groep
jonge kunstenaars die op de kunstacademie in Alkmaar hun werkstukken en schilderijen maken, hebben
met hun vorige expositie vele belangstellenden getrokken.
Kom gezellig langs, zowel op zaterdag
5 als op zondag 6 juni. De expositie
is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Nico Zentveld exposeert
Op zaterdag 5 en zondag 6 juni opent
de 86 jarige N. Zentveld een expositie
van zijn schilderijen. Hij schildert al
zijn hele leven en wil dit graag aan
een groot publiek laten zien. Zijn
werk bestaat uit een diversiteit aan

DORPSGENOTEN
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BOVAG

ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO
BENT U VAN HARTE WELKOM
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.nl • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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in Egmond-Binnen. U bent van harte
welkom.
( i.v.m. corona wordt gevraagd u zich
te houden aan de regel van 1,5 meter
afstand )

technieken en afbeeldingen. Er is ook
de mogelijkheid om een van zijn schilderijen te kopen bij belangstelling. Wij
hopen op mooi weer die dag.
De opening vindt plaats tussen 10.00
en 16.00 uur. Locatie : hofje Duinweg
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Slotkapel heeft het financieel zwaar
Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het mooiste nog bestaande monument van Egmond, de Slotkapel, in financiële moeilijkheden verkeert. Ook de Slotkapel is getroffen door de maatregelen en beperkingen rondom corona. Deze situatie duurt al meer dan een jaar. Er kunnen geen concerten, huwelijken
en bruiloften gehouden worden, laat staan dat er nieuwe activiteiten kunnen worden georganiseerd.
De vaste kosten gaan wel gewoon door, zoals het op temperatuur houden van de kapel en het orgel.
De dure verzekering van ongeveer vierduizend euro per jaar hakt ook stevig in de begroting. Het groot
onderhoud staat in augustus voor de deur. De muren laten vocht door en daardoor wordt er dit najaar
opnieuw gevoegd. Er moet ook geschilderd worden: van de toren tot aan de kozijnen beneden, anders
rot alles weg. Ook moeten er volgens een onderzoeksrapport nieuwe leistenen pannen en nieuw dak
geplaatst worden. De kosten zijn geraamd op € 275.000 exclusief al het loodwerk.
vaart studies werd in 1671 de Egmonder Pinck opgenomen. Hij overleed op
9 augustus 1717 in Amsterdam en
werd begraven in de Slotkapel. Het
huis, de hofstede Tydverdryf, stond
ook achter op de spiegel van het schip
van Michiel de Ruyter, het schip dat
werd gebouwd door Cornelis Tromp,
de vader van Nicolaas. De vrouw van
Nicolaas Witsen, Catharina Hochepied (1654-1728) heeft nog jaren op
de hofstede Tydverdryf gewoond.
In de Slotkapel is door de historicus
Jos Hof een overzicht gemaakt van
de afstammelingen van Jan II van
Egmont en het blijkt dat onze huidige
koning Willem Alexander een afstammeling is van het riddergeslacht Egmont.
De Stichting Restauratie Slotkapel
doet haar uiterste best om dit mooiste
erfgoed van Egmond in stand te houden. Er zou ook veel meer geld van
de gemeente moeten komen. De miljoenen besteed aan museum Kranenburgh had ook wel voor een deel aan
de Slotkapel besteed kunnen worden.
Jos Hof (het erfgoed) en Philip Zwart
(architect en bouwcommissie) roepen
Egmonders op om donateur te worden van de Slotkapel. Elke bijdrage is
welkom. Meld u aan op de website
www.slotkapel-egmond.nl en steun
het mooiste erfgoed van Egmond met
zijn rijke geschiedenis.
Gelukkig heeft de regering de regels
rondom corona verruimd en een versoepeling voor de musea toegezegd.
Jos Hof houdt, met inachtneming van
de anderhalve meter, rondleidingen
die ruim een jaar terug 1500 bezoekers per jaar trokken. Men hoopt ook
weer vijf concerten met muziek en
poëzie te mogen organiseren in juliaugustus. “In andere jaren waren al
deze avonden uitverkocht. We hopen
ook op 5 juni in het schelpenkabinet,
Hoeve Overslot, de Kapberg en de
Slotkapel weer mensen te kunnen
ontvangen. Bord aan de weg, vlag
uit en wees welkom, daar kijk ik naar
uit” aldus een enthousiaste Jos Hof.
“Als stichting moeten wij onze eigen
broek ophouden, het water staat ons
tot aan de lippen en wij hopen op
veel steun. Het was zelfs zo, dat alle
raadsleden eens uitgenodigd zijn voor
een gesprek. Niemand heeft gereageerd of is op komen dagen.”
Er is heel veel geld nodig. Alleen al
voor het voeg- en schilderwerk hebben wij op kort termijn € 40.000 nodig. De enige tegemoetkoming die wij
van de gemeente krijgen, is een bijdrage in de verzekering van € 4.000,
maar daarnaast gaan het hele jaar de
andere vaste kosten ook door.
Tekst en foto’s Cor Mooij

Ervaar de waarde
van uw tuin!

koffie, thee en cadeau

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

Voorstraat 103, Egmond aan Zee

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

www.tasty-gifts.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
vof
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Administrations
Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Frank Klinkhamer

De Slotkapel, een rijksmonument,
is voor Egmond van bijzondere betekenis. De waterburcht, gebouwd
door het riddergeslacht Egmont, met
daarin een donjon, een versterkte toren met daarnaast de kapel, werd in
1229 gebouwd en in 1430 afgebroken. De bouw van de huidige kapel
in 1431 werd op initiatief van Jan II

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

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

f

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171
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www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

van Egmont gerealiseerd nadat hij het
oude gebouw had vervangen door
een meer prestigieus gebouw, een
eenbeukige kruiskerk met transepten
(als hervormde kerk) om zich meer af
te scheiden van de Abdij in EgmondBinnen. Aan deze Catharinakerk werd
door Jan II een kapittel verbonden van
6 kanunniken. In 1573 werden in opdracht van Willem van Oranje zowel
de burcht als de Slotkapel verwoest
om te voorkomen dat de Spaansgezinde troepen het kasteel zouden innemen. Pas in 1634 besloten de Staten van Holland tot restauratie van de
Slotkapel. Deze kapel werd voorzien
van een z.g. houten dakruiter met balustrade en een opengewerkte ronde
koepel. In 1680 maakte de dakruiter
plaats voor de huidige toren. Bij de
ingebruikname van de kapel ontving
men uit de omliggende steden de
gebrandschilderde ramen. Gelukkig
zijn deze ramen grotendeels gespaard
gebleven.

DORPSGENOTEN

In de kapel liggen vele grafzerken van
1451 tot aan 1837, waarvan de bekendste die van Jan II van Egmont is,
ook wel Jan met de bellen genoemd.
Hij werd geboren in 1385 en was
zoon van Arent van Egmont. Hij stierf
op zijn slot te Egmond aan den Hoef
op 4 januari 1451.
Zo ligt er ook als vloerdeel de tafel
van de graftombe van graaf Jan III van
Egmont (1438-1516). Deze tafel werd
pas bij de restauratie van de kerkvloer
in 2000 ontdekt en is nog het enige
wat over is van de graftombe die Jan
III tijdens zijn leven had laten plaatsen. In 1573 tijdens de verwoesting
van de Slotkapel moest ook deze
tombe het ontgelden. Nadat hij was
hersteld, werd hij tijdens de invasie
van Engelse en Russische troepen in
1799 wederom vernield. Het deksel
het enige wat nog overgebleven is en
dienst doet als vloerdeel.
Wat maakt de Slotkapel nou zo bijzonder behalve dat er vele graven
liggen? Nicolaas Witsen, overleden
in 1717, was in 1664 bevorderd tot
doctor in de beide rechten (Romeins
en kerkelijk recht). Deze Nicolaas Witsen werd in 1667 in Moskou door de
tsaar ontvangen. In 1674 wordt hij
eigenaar van de hofstede Tydverdryf
dat door zijn vader Cornelis Witsen
in 1650 werd aangekocht. Hij was
herhaaldelijk burgemeester van Amsterdam en v.a. 1688 raadgever van
Koning-stadhouder Willem III. Hierdoor ontstond een hechte vriendschap met tsaar Peter. Hij was door
zijn studies en kennis van staatszaken
een meester in waterbouwkunde en
scheepsbouw. In een van zijn scheep-
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Veilig vervoer voor u is onze zorg:
Garage De Egmonden:
* particuliere was * bejaardenwas
* klantvriendelijk,
hotelwas
* verhuurdeskundig
linnen
en accuraat
* restaurantwas
pakketten
Voor onderhoud of reparatie wilt u graag bij een vertrouwd adres
terecht.wasserij
Bij mensen waar u van op aan kunt en die hun afspraken
nakomen.
Garage De Egmonden is al jarenlang een begrip in de Egdubbelblank
monden.
En
dat zegt iets; over onze betrouwbaarheid, onze klantLijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
vriendelijkheid
en onze kennis van (auto)zaken.

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Denkt u er misschien over om ook
‘iets te gaan doen in private lease’,
maar u weet eigenlijk nog niet goed
hoe dat werkt? Wij kunnen u er alles over vertellen. Over de voordelen,
maar ook over de voorwaarden die
eraan zitten. Zodat u een goede afweging kunt maken of u voor lease gaat
of toch liever zelf die auto aanschaft.

Nicolaes Witsen
Wunderkammer

Wunderkammer “Nicolaes Witsen’
opent haar deuren in Egmond aan den
Hoef
Egmond aan den Hoef; Op zaterdag 5
juni opent de Wunderkammer met de
naam Nicolaes Witsen haar deuren in
het Slotkwartier, het historische hart
van Egmond aan den Hoef.
Nicolaes Witsen (1641-1717) was een
verwoed verzamelaar van rariteiten en
naturalia. In zijn Amsterdamse huis
aan de Herengracht 440, gelegen in
de Gouden Bocht, was zijn fameuze
verzameling ondergebracht in een
speciale Kunst- en Wunderkammer.
De collectie bestond o.a. uit schelpen,
koralen, dierpreparaten, mineralen
bodemvondsten en kunstvoorwerpen
uit alle delen van de wereld. Hij was
ook de eerste verzamelaar van Aziatische kunst in Noord-Europa. Onder de
vele belangrijke bezoekers waren o.a.
Cosimo III de Medici, die zelf één van
de grootste kunstcollecties ter wereld
bezat, en Tsaar Peter de Grote, met
wie hij zeer vriendschappelijke relaties
onderhield. Een soortgelijke collectie is
nu te bezichtigen in Egmond aan den
Hoef!
Deze Wunderkammer is genoemd
naar de beroemde inwoner van Egmond aan den Hoef, die woonde op
Tijdverdrijf en is begraven in de Slotkapel. Daar is een schitterend epitaaf
aangebracht door zijn familie. Ook
de beroemde filosoof René Descartes heeft enige tijd op Tijdverdrijf gewoond, en diens beeld, gemaakt door
Fabio Pravesani, staat in de tuin van
de Slotkapel.
Wunderkammer Nicolaes Witsen en
de Slotkapel zijn zaterdag 5 juni van
14.00 tot 17.00 uur vrij te bezoeken
aan de Slotweg te Egmond aan den
Hoef.

Met de zomer voor de deur vindt u het
natuurlijk prettig wanneer de airco
het goed doet. Rijden in een (te) warme auto is geen pretje. Garage De Egmonden beschikt over mensen die het
fijne weten van alle oude(re) (R134A)
en nieuwe (R1234YF) aircosystemen,
inclusief het onderhoud eraan. Zij
werken zich graag in het zweet voor

ap.beukers@quicknet.nl

u om te zorgen dat er koeltjes bij zit
in uw auto.
Wij wensen het natuurlijk niemand
toe, maar de kans dat u een keer
autoschade oploopt, is nu eenmaal
reëel. Geen nood! Ook voor schades
kunt u bij ons, of onze partners, terecht. Of het nu gaat om ruitschade
of grotere schades: wij nemen u alle
sores uit handen en zorgen ervoor dat
u weer veilig de weg op kunt. Daarvoor hebben we niet alleen deskundig
geschoolde monteurs, maar beschikken we ook over de modernste diagnoseapparatuur die tegenwoordig
beschikbaar is om mankementen tijdig te signaleren. Zelfs als die zich pas
in de nabije toekomst zouden openbaren! Voorkomen is immers beter
dan… langs de weg staan.
Mocht het allemaal iets langer duren
dan gedacht of gepland, dan hebben
we uiteraard passend vervangend vervoer voor u beschikbaar. We laten u
niet aan de kant staan!
Garage De Egmonden: thuis
in Egmond, thuis in (auto)zaken. - Foto Cor Mooij

BAD ZUID

zoekt scholieren
voor het komende
zomerseizoen.

Ben je flexibel, inzetbaar en
houd jij van aanpakken?
Kom dan langs of bel naar
Bad Zuid 06-22197094
* goede verdiensten

The Beach Boys onopgemerkt in
Egmond en Alkmaar

Ook voor ramen en kozijnen

De wereldberoemde popgroep The Beach Boys uit Californië kwamen
op 19 mei 1967 naar Egmond om de bloembollen te bekijken. De
bandleden arriveerden een dag eerder met 26 mensen op Amsterdam Airport Schiphol met hun privéjet en logeerden in het Hilton Hotel in Amsterdam. Op de luchthaven wilden zij geen vragen van een
paar journalisten beantwoorden en geen interviews geven omdat er
teveel leugens geschreven werden. De band had zojuist een tournee
door Engeland gemaakt en was duidelijk aan rust toe.
Onopvallend bezochten zij de volgende dag op 20 mei Alkmaar om de
molens te bekijken en reisden zij door
naar Egmond om de bloembollen die
toen in bloei stonden met hun eigen
ogen te aanschouwen. Uiteraard werd
er ook een strandwandeling gemaakt.
Het was alleen bandlid Carl Wilson,
opgeroepen voor militaire dienst
maar door inzet van zijn advocaat op
borgtocht vrijaf kreeg, die een paar
vragen beantwoordde. “Nederland is
voor ons een vakantieland en omdat
wij veel hoorden over de kleurrijke
tulpenvelden en molens wilden wij
dat in alle rust bekijken. Wij hebben
net twee elpees gemaakt. Dat kostte
20.000 dollar aan studiokosten. Door
op tournee te gaan, konden wij dat
terugverdienen”, aldus Carl.
In die zestiger jaren waren in Nederland vooral Renée and the Alligators,
Trea Dobs, The Jumping Jewels en Rob
de Nijs erg populair. In 1963 braken

DORPSGENOTEN

The Beach Boys door met hun grote
hit Surfing USA en in 1966 met Good
Vibrations. Een dag na het bezoek
aan Alkmaar en Egmond vertrok het
bezoek, uitgewuifd door een aantal
medewerkers van de VARA, weer richting de USA.
Dennis Wilson, één van de drie broers
uit de band, verdronk op 28 december
1983 in de haven van Marina del Rey.
In 2010 kwamen de overige bandleden nog een keer bij elkaar voor het
50-jarig jubileum. Carl en Brian Wilson, neef Mike Love en vriend Al Jardine treden niet meer op.
Tekst Cor Mooij
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Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Heb jij nog een paar
uurtjes over voor je
dorpsgenoten?

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

www.hospice-egmond.nl

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

ook de reden dat Kledingbank
Egmond een alternatieve locatie
moest zoeken en heeft gevonden in Egmond aan den Hoef
in de voormalige obs “De Boswaid”.

42, Egmond-Binnen) wordt nu
een bestemmingsplan voorbereid om hier vier nieuwe woningen te bouwen. Dit plan was

ZALM STUKKEN
SCHAR
E
KK
DI
ie
(naturel, peper of tuinkruiden)
oo
m
5 voor € 4,-

de collega visser de sleepverbinding
over van de Adriaan Hendrik en trekt
niet veel later het scheepje (WR109)
los van het strand.

richting de haven van IJmuiden en de
beide reddingboten keren retour naar
hun station.

p/st € 3,50 3 voor € 10,Alleen tegen inlevering van de bon

10 voor € 7,-

4e GRATIS

Verse

GARNALEN SPIEZEN Verse
(naturel, knoflook of carribian marinade)

ZALMFILETS

voor de BBQ
4 voor € 10,Alleen tegen inlevering van de bon

Top Kwaliteit
max .5 kilo

van kilo € 28,50 per klant

Alleen tegen inlevering van de bon

5e GRATIS kilo € 15,95

op=op

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

EXTRA PITTIGE
BOEREN
JUMBO KAAS r
18% VET KAAS
BELEGEN KOMIJNENKAAS
Bij aankoop van kaas

Vanuit Egmond aan Zee vertrekt de
reddingboot Adriaan Hendrik. Deze is
een kleine 20 minuten na het alarm
ter plaatse.
De situatie is inmiddels iets gecompliceerder geworden. Een collegavisser, de WR129, heeft bij het overgeven van de sleeplijn het vistuig in
de schroef gekregen en is eveneens
stuurloos. Vanaf de Adriaan Hendrik wordt een sleeplijn uitgebracht
waarmee men het tweede vaartuig
vrij probeert te houden van het eerste. Een klein uur na het alarm is ook
de reddingboot Dorus Rijkers (station
IJmuiden) ter plaatse.
Uiteindelijk lukt het de WR-129 om
vrij te komen van het vistuig. Dit
vaartuig vaart richting open water en
de Adriaan Hendrik neemt de sleepverbinding over. Het vaartuig zit toch
vaster als verwacht en de sleepverbinding breekt. Hierop neemt een twee-

Ouderwets gerookte

Warm gebakken

Viskotters gevangen op het strand
Er stond een flinke bries en de zon scheen toen donderdagmiddag 27 mei even na drie uur ‘s middags de
KNRM stations Egmond & IJmuiden alarm krijgen voor vissersvaartuig WR 109 met een totale black-out.
Het vaartuig is inmiddels gestrand ter hoogte van Egmond Binnen.

KINDEROPVANG

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

volg ons nu ook op Facebook

✄

Voor de plaats waar voorheen
het bloemenbedrijf ‘Westkust’
zat en ook een tijdlang Kledingbank Egmond (Adelbertusweg

De Poppenkast
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Vier woningen op voormalige locatie ‘Westkust’ in
Egmond-Binnen

De schuur aan de Adelbertusweg is
inmiddels gesloopt. Het vrijgekomen
stuk land wordt in tweeën gedeeld
om er in totaal vier woningen te bouwen. Daarvoor is een wijziging van
het bestemmingsplan nodig.
Tijdens de Commissie Bestemmingsplannen op 1 juni worden de plannen
besproken. Het ontwerp was al opgesteld en heeft vanaf 2 november 2020
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn daarop geen zienswijzen
ingediend. Het lijkt dus als hamerstuk
naar de raad door te gaan.
max .4 kilo
Foto Cor Mooij
per klant

P

TEL.
072-507 0200

✄

Maar niet alleen onderhoud en reparatie ‘zijn ons ding’. Bent u op zoek
naar een nieuwe (of andere) auto?
Bij Garage De Egmonden beschikken
we over een ruim en steeds wisselend aanbod van zowel nieuwe als
gebruikte auto’s in een goede prijs/
kwaliteit-verhouding. Bij ons kunt u
altijd een auto vinden die het best
past bij uw behoefte en uw budget.

✄
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10 boeren eieren voor € 1,00

JONGE ROMIGE KAAS
mager
rundergehakt
biologisch

topkwaliteit uit de beemster

verse hollandse kipfilet
biologisch

73,,9595
500 gram 6,95
500 gram 3,95
500gram
gram
500

topkwaliteit uit middenmeer

botermalse pepersteak
gratis
kruiden

MOO
3 grote500
voor maar 9, 9895
gram 3,

heel kilo 9,98
heel kilo 9,98

prachtig mooie lamsbout/lamsboutlappen been
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Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse APPELFLAPPEN of KERSENFLAPPEN 5 voor € 5,Dagverse SAUCIJZEN- of FRIKANDELLEN BROODJES
5 voor € 5,ORANJE BOKKEPOTEN
5 voor € 5,De sleep zet onder begeleiding van
het Kustwachtvaartuig Visarend koers

T.C. Egmond weer begonnen

Foto’s Cor Mooij

Die

Blije gezichten! De Duinpan aan de Beatrixlaan in Egmond aan Zee Wat is links en wat is rechts
herbergt een oase waar de ware tennisliefhebber op de prachtig geZij hebben geen idee
legen gravelbanen zijn of haar hart kan ophalen.
Bij TC Egmond zijn ondanks een koude start in april toch al weer de nodige sin- Zij kennen deze richting
gles en dubbels gespeeld. Langzaam maar zeker probeert de club Corona achter
slechts die van recht
zich te laten. Ook zijn de lessen van de allerjongsten weer begonnen.
door zee
JéGé
Volgend jaar wordt het 65-jarig jubileum gevierd!

Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken. Een blok wekelijks
komt op € 12,50 per keer om de week is € 13,50. 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 11.00 uur.

Lever de advertentie in en ontvang 15 slagroom eclairs GRATIS!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Champagne RABARBER
2 bossen € 3.00
Hollandse tros TOMATEN (bio)
2 kilo € 3.00
Wilde PERZIKEN
3 pond € 5.00
Hollandse AARDBEIEN
3 dozen € 5.00

