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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.

Lars Voskuil nieuwe burgemeester

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33
Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Uitvaartbegeleiding

Wij werken samen
naar een afscheid
toe wat bij u en uw
leven past
Lars Voskuil was Statenlid in Noord-Holland en fractievoorzitter van de PVDA in de gemeente Naarden.
Hij is 53 jaar, woont in Naarden en heeft een zoon van 19 en een dochter van 23 jaar die beiden in
Amsterdam wonen. Samen met zijn vrouw gaat hij op zoek naar een woning in Bergen NH.
In de Blinkerd, waar de gemeenteraad
het verlossende woord gaf, werd hij
later met open armen ontvangen
met bloemen en werd er een glas
champagne geheven. Lars wil zo snel
mogelijk de inwoners leren kennen.
Hij vindt het een uitdaging om in
Bergen, waar hij ook vaak op vakantie
kwam, de kloof tussen burgers en de
gemeente te dichten.

Voor waarnemend burgemeester
Rehwinkel is Lars Voskuil geen
onbekende, Rehwinkel was in de
periode 2004-2009 zelf burgemeester
in Naarden. Na 12 jaar Hetty
Hafkamp, zij stopte in maart 2020,
hoopt de gemeente Bergen met de
komst van de nieuwe burgervader het
vertrouwen bij de burgers terug te
winnen. Op 8 september zal Voskuil
worden beëdigd.

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30
Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Tekst Cor Mooij
Foto Hans Brouwers
gem. Bergen.

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Beroving portemonnee en telefoon
In de nacht van zaterdag op
zondag 03.30 uur heeft er een
beroving plaatsgevonden van
een jongeman op de Zeeweg/
Bloedweg / Plevierenlaan in

Egmond aan Zee. Het gaat
hierbij om een portemonnee
en een mobiele telefoon. In
de portemonnee zat ook een
bankpasje dat op naam staat

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

van J.L.T van Nimwegen. Er is
aangifte gedaan en als iemand
iets hoort of weet laat die dan
contact opnemen met de politie.

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Woning
VERKOPEN?

Dodelijk ongeval eigenaar Bourgondiër
De eigenaar van Brasserie de Bourgondiër in Egmond aan Zee, de 40-jarige Lukas Broekmeulen is
afgelopen zaterdag in Middelie op de N247 om het leven gekomen.
De auto kwam in frontale botsing met
een andere auto bestuurd door een
34-jarige Volendamse die hierbij ook
om het leven kwam. Bij haar zaten
nog twee vrouwen in de auto die ook

werden vervoerd naar het ziekenhuis
Beide autos raakten te water. De
vrouw van Broekmeulen, Rhea, en
zijn twee kinderen zijn opgenomen in
het ziekenhuis. Afgelopen jaar waren

zij de brasserie op de boulevard in
Egmond aan Zee begonnen naast
het nieuwe Pancake’s restaurant (v/h)
de Zilte Zoen. De zaak is wegens
omstandigheden tijdelijk gesloten.

072-5070818

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

Een volk dat leeft
koestert zijn monumenten

De Slotkapel

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

ZONDAG 11 JULI 14 UUR
ZIE PAGINA 4

2
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Marjoke Brouwers beroofd van spaargeld

Het huis is stil
Zijn stoel blijft leeg

Carla Verschut-Heilig postte een bericht dat haar tante Marjoke Brouwers beter bekend als Joke (74) op
maandag 28 juni al haar geld op haar bankrekening kwijt was geraakt door een babbeltruck. Joke die
als schooljuffrouw werkzaam is geweest in Egmond aan den Hoef, lijdt aan de ziekte van Parkinson en
is al 20 jaar weduwe.

oudere en zwakke personen stinken
hierin. “Hij belde aan, liet mij de brief
zien met het Rabobank logo erop en
de cijfers. Toen dit klopte heb ik mijn
pas afgegeven. Hij zei dank je wel en
vertrok”. Het betrof een blanke man,
donkerblond krullend haar en een
normaal postuur. Dezelfde dag zijn er
in Alkmaar (2) Heiloo (4) Bergen en
Egmond met dezelfde truck mensen

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

info@kruijffmakelaardij.nl

VAN DE GIESEN

Joke werd opgebeld door een persoon
die zich uitgaf als een medewerker
van de Rabobank. “Hij belde mij op
met de mededeling dat mijn pasje niet
meer in orde was en dat ik een nieuwe
pas zou krijgen. Er werd mij verteld
dat hij een brief bij zich had met
een codenummer dat overeenkwam
met haar pasnummer.” Een vreemde
zaak moet je gedacht hebben, maar

WINTER

Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

SCHILDERSBEDRIJF

DORPSGENOTEN

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

Wij willen iedereen bedanken voor
de hartverwarmende belangstelling
die wij hebben ontvangen
na het overlijden van mijn man,
onze vader, opa en overgrootopa

opgelicht. Deze mensen hebben ook
aangifte gedaan bij de politie. Joke
vond het vreemd dat zij nog geen
nieuw pasje had gekregen. Woensdag
30 juni belde zij naar de bank dat
zij geld nodig had en nog steeds
geen pasje had ontvangen. Toen zij
hoorde dat zij € 1000,00 in het rood
stond kon zij het niet geloven. “De
juffrouw van de Rabobank zei dat
er die maandag tussen 15.00 uur
en 17.30 uur € 20.000 was gepind
en afgeschreven. Ik zakte door de
grond. Met mijn zus hebben wij
direct aangifte gedaan en naar de
bank geweest hoe het toch mogelijk
is om zonder pincode die ik niet had
afgegeven, dat hebben kunnen doen,
je hebt immers een limiet per dag
van € 1000,00. Er is op verschillende
plekken gepind. Bij elkaar had ik
op mijn bank en spaarrekening een
bedrag van € 19.000 en met de €
1000,00 sta ik nu in het rood en ben
alles kwijt.” Hoe is het toch mogelijk
dat dit bij de Rabobank kon gebeuren,
een directielid van de bank vond het
vreemd en hoe dat had kunnen
gebeuren. Als "coulance" hebben zij
Joke geholpen met € 300,00 leefgeld.
Carla Verschut is een actie begonnen
om geld in te zamelen voor Joke.
Dat kan tot 29 augustus zie internet
Doneeractie Joke van Carla Verschut.
” Er zijn al vele (meer dan 399)
reacties geweest tot zondag middag,
van hele lieve mensen die haar een
hart onder de riem steken en een
donatie hebben gedaan, het raakt
mij diep van binnen.” Sponsoren uit
het winkelcentrum in Egmond aan
den Hoef deden spontaan mee door
een boodschappenmand, kaas, een
slagersbon, een visbon een taart enz.
te schenken aan Joke die met een
smoes door Henny Wiegers naar het
winkelcentrum was gelokt om al deze
geschenken in ontvangst te nemen.
De politie en de Rabobank doen nog
onderzoek naar de personen. Het kan
niet genoeg gezegd worden, TRAP
ER NIET IN, maak geen geld over
door een telefoontje van de bank of
familie die daarom vraagt, neem geen
vreemde nummers op en blijf attent.
Tekst en foto: Cor Mooij

Riekus Kleverlaan
De vele reacties, bloemen, kaarten en berichtjes
hebben ons erg goed gedaan.

Joke Kleverlaan-Overtoom
kinderen
klein- en achterkleinkinderen

In dierbare herinnering

Willem Stam
6 juli 2016

6 juli 2021

Willem, alweer 15 jaar geleden
dat je niet meer bij ons bent.
Hoe had je er nu uitgezien,
grijze krullen en een grijze snor?
Wat hadden we nog zoveel samen
met je jongens op 't land kunnen zijn
of om een Garrenaal gegaan,
het mocht niet zo zijn.
Ik hoop dat jullie samen zijn, waar dan ook.
Ik mis je nog elke dag, je broertje Bert.
In Pop up store

Het Rode Hert

By Mar - maatje meer
See You fashion
De Zoete Inval
Brocante

Slot weg 1 - Egmond a.d. Hoef

06-24229564

Vissersvrouwen terug in Museum Egmond

Het regende behoorlijk toen verhuisbedrijf Anton Gul met het schilderij “De Vissersvrouwen van Egmond”
van Roeland Koning die hij die morgen had opgehaald uit Amersfoort, arriveerde bij het museum. Samen
met voorzitter Jan Apeldoorn zorgden zij dat het dure kunstwerk veilig op zijn plaats terecht kwam.
Buiten werden zij opgewacht door
vrolijke klanken van accordeonmuziek
van Ingele Siezenga en binnen hingen
Gerard Wijker en Simon Blok het
kunstwerk aan de muur in de eerste
zaal van het museum, samen met de
aquarel van de Musschenbuurt, die

DORPSGENOTEN

nog van koningin Juliana was geweest
,op. Carla Kager de initiatiefneemster
van deze actie om geld in te zamelen
voor het schilderij stond te glimmen
van trots dat de Egmonders dit in
zo’n korte tijd hebben verwezenlijkt.
Nu is het compleet met de andere

Museum zoekt collega’s

werken van de kunstschilder Roeland
Koning. Het museum is vanaf heden
weer geopend. Op zaterdag 10-17 en
24 juli zijn de gulle gevers van harte
welkom van 11.00 tot 12.00 uur.
Tekst en foto Cor Mooij
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Dorpsgenoten

Foto Wedstrijd

Egmond aan Zee. Nu het museum élke middag van de week open
is (dat is nieuw), blijkt dat de vrijwilligersgroep nog wel een paar
mensen kan gebruiken. Nieuw is namelijk ook dat er steeds twee
gastvrouwen- of heren dienstdoen om de bezoekers te ontvangen. Iedere week kan je meedoen door je mooiste foto van je eigen dorp, omgeving of van vakantie te sturen. Het maakt niet
Iedere vrijwilliger doet dat op eigen wijze en het feit dat je ze uit wanneer de foto is gemaakt. Het idee hierachter is het TV programma ‘ Het mooiste plaatje’ waar mensen worden
opgestuwd om de mooiste foto te maken. Er stromen vele inzendingen binnen waarvan er een uitgekozen wordt voor
vriendelijk ontvangt is voor de meeste bezoekers al genoeg.
publicatie. De inzendingen gaan niet verloren want je ingezonden foto gaat over naar de volgende wedstrijd. Het kan dus
zijn dat een foto die je b.v. drie weken terug hebt ingestuurd nu wel uitgekozen wordt tot foto van de week. De kwaliteit
van de inzendingen is hoog
Ik roep u op mij via de mail in hoge resolutie iedere week 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
De winnaar van deze week is:

Het museum is een beeldschone,
inspirerende en leerzame plek en er
heerst altijd een prettige sfeer. De
meeste mensen die komen, willen
gewoon even rondkijken. Of ze
vertellen graag zelf iets, bijvoorbeeld
dat ze hier vroeger als koloniekind zijn
geweest of op vakantie. Al met al een
fijne en zinvolle bezigheid.
De vrijwilligers komen een paar
keer per jaar bijeen en ook is er een
gezamenlijk uitje voor wie dat wil.
Diensten worden altijd in overleg
geregeld al naar gelang je (on-)
mogelijkheden. Meestal gaat het om

enkele keren per maand en dat voor
de helft van het jaar. Als je een keer
toch niet kan, dan valt er een mouw
aan te passen. Kom eens langs en
neem de Museumbode mee voor
meer informatie of bel Lia de Vries
072 5061318. Je kan ook vrijblijvend
eens meelopen.
Museum van Egmond, Zuiderstraat
7 Egmond aan Zee. Dagelijks te
bezoeken van 14.00 – 17.00 uur.
Entree €4, kind 4 t/m 12 jaar
€2,- Gratis met Museumkaart of
donateurskaart.

Plaats voor geschiedenis en cultuur in Egmond aan den Hoef

Plannen Slotkwartier krijgen vorm
De ontwikkeling van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef wordt
steeds zichtbaarder. In juli opent ‘Huys Egmont’, de centrale plek in Yvonne Munnik met twee liefkozende paardjes, moeder en dochter, in de Wimmenummerduinen.
het Slotkwartier waar de gebouwen verschillende functies krijgen.
Hoeve Overslot krijgt onder andere een kleinkunstpodium. Voor de
overige invulling van de Hoeve en Slotweg 44 komt een openbare In Memoriam
inschrijving.

Dirk Zwaan 26 augustus

1932 - 26 juni 2021

Het Slotkwartier wordt omgevormd
tot een plek waar bezoekers
de bijzondere geschiedenis van
de locatie meekrijgen. “Op de
figuurlijke fundamenten van het
‘Slot op de Hoef’ bouwen we in
alle rust aan een prachtige plek vol
cultuurhistorie”, aldus wethouder
Klaas Valkering. “Een belangrijk
resultaat, want de geschiedenis van
de Egmonden verdient het om verteld
te worden. Daarom is het college van
burgemeester en wethouders blij met
deze volgende stap.”

voor een kleinkunstpodium. In het
bedrijfsplan van Stichting Hafre staat Dirk Zwaan was één van de langstlevende spelers uit de vele kampioenperiodes van Egmondia. Hij was
welke activiteiten er gepland zijn. aanvoerder van het 1e team van Egmondia van 1946 – 1972. In de laatste jaren van zijn leven woonde
Het podium wil een programmering hij in Pastoor van Kleefstraat. Het was altijd een genot om naar zijn verhalen over voetballen te luisteren.
aanbieden met onder andere muziek,
theater en film.

Huys Egmont als centrale plaats
De werkzaamheden voor de
restauratie van het raadhuis en het
schooltje waren eind juni klaar, dit is
allemaal volgens plan verlopen. Na
de oplevering neemt Stichting Huys
Egmont de gebouwen in gebruik.
De gebouwen worden ingericht als
Huys Egmont en vormen het centrum
van het Slotkwartier. De gebouwen
bestaan uit een museum en een
servicepunt voor de bibliotheek en
bieden de mogelijkheid om een
ruimte te huren. Op 9 juli krijgt de
stichting de sleutel. De opening voor
publiek is voorzien op 30 juli. Huys
Egmont opent dan met een tijdelijke
tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog.

Openbare inschrijving voor
Slotweg 44
In het uitvoeringskader voor
het Slotkwartier is Slotweg 44
gereserveerd voor kleinschalige
horeca (bijvoorbeeld een ijssalon of
bakkerij) met een maatschappelijke
component, zoals dagbesteding.
Meerdere partijen hebben al interesse
getoond om deze locatie in te gaan
richten. Om iedereen een gelijke kans
te geven komt er ook voor Slotweg
44 een openbare inschrijving. In de
tussentijd start de voorbereiding van
de renovatie van het pand.

Hoeve Overslot krijgt
kleinkunstpodium
De afgelopen jaren zijn er veel
gesprekken gevoerd met de huidige
gebruikers van Hoeve Overslot.
Daar
is nu een voorstel uitgekomen
DORPSGENOTEN

Er komt een einde aan de
Wunderkammer/het schelpenkabinet
in de Hoeve. Voor dit deel van de Hoeve
komt een openbare inschrijving. Met
een openbare inschrijving wordt aan
iedereen de kans geboden om met
een plan te komen dat past binnen de
uitgangspunten voor deze locatie.

Dan
Je vang altijd vis.
Het kent geen slot.
Want als er niet is,
dan van je bot

Het Kampioensteam uit 1956 met Dirk 3e van links boven.
Dirk om het kampioenschap tegen
Alcmaria Victrix in 1956. Heel
Egmond was naar die wedstrijd in
Alkmaar gekomen, in het midden
van de drafbaan. Egmondia won met
1-3 en werd kampioen onder trainer
Meester Bannink.
‘s Avonds tijdens de receptie in de
Vergulde Valk kwam Bob Spaak

Hij begon met voetballen op de Bleek,
op het land van Valkering, omdat er
na de oorlog geen echt voetbalveld
beschikbaar was. De contributie
bedroeg in die tijd 20 cent per maand.
De spelers kleedden zich om in een
schuur en het opfrissen gebeurde in
een teiltje.
Zijn mooiste wedstrijd speelde

JéGé

Wil jij je inzetten voor de samenleving vanuit het mooiste gebied van de Egmonden? Ben jij die gastvrije coördinator?
Vind je het leuk om regelmatig kleine activiteiten te begeleiden? Meld je dan aan als vrijwilliger van het gloednieuwe
Huys Egmont. Voor meer informatie op www.huysegmont.nl/vacatures of neem contact op met Martijn Mulder (0651689620 / martijn@historischegmond.nl). Op vrijdagochtend 16 juli organiseren we een vrijwilligersinloop en zijn
nieuwe vrijwilligers4tussen 10.00u en 12.00u van harte welkom in Huys Egmont, Slotweg746JULI
in Egmond
2021aan- den
NR.Hoef.
850

Ina Eilander in Slotkapel
Wat fantastisch mooi om na een stil jaar door corona op 11 juli 2021
de eerste poëzieavond te mogen verzorgen. En het is dubbel feest
want we vieren dit jaar ook ons 20 jarig jubileum. De gedichten
die Ina voordraagt zijn o.a. van C.O. Jellema, Ida Gerhardt en Phil
Bosmans. Vezelf is ‘r ok weer ’n endje in ’t West Fries.

Hallo ouders, opa’s/oma’s en overige familie en kennissen van de
kinderen van Timmerdorp Egmond aan den Hoef.

De muzikale omlijsting verzorgen
Gerda Govers (zang) en Wim
Noteboom (piano). De poëzieavond
begint om 20.00 uur en de kapel is

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Vorige week werden de bewoners van verzorgingshuis “Huize
Agnes” in de Rooseveltstraat in Egmond aan Zee voorgelicht over
de plannen voor nieuwbouw op deze locatie. Het gaat hierbij over de
toekomst van Agnes.

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

Gelukkig wordt er traditioneel bij
iedere hut een prachtige brievenbus
gemaakt.
En deze moet natuurlijk vol!!
Verras uw (klein)kind met post
gestuurd naar hun zelf gebouwde
dorp.
Het adres is: Timmerdorp
p/a Pr Marijkelaan 1
1934 EA Egmond aan den
Hoef.

Timmerdorp Egmond-Binnen

om 19.30 uur geopend. Graag tot 11
juli in de Slotkapel, Slotweg 19, te
Egmond aan den Hoef.
De toegang is gratis.

Informatie over nieuwbouw
“Huize Agnes”

Ervaar de waarde
van uw tuin!

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

ty & Gifts
s
a
T
koffie, thee en cadeau
Voorstraat 103, Egmond aan Zee
www.tasty-gifts.nl

Hierbij willen we mededelen dat het Timmerdorp Egmond-Binnen dit
jaar niet in de oorspronkelijke vorm zal plaatsvinden maar dat we
er dit jaar een zinderde, superleuke en actieve dag van gaan maken.
Deze “Timmerdorpdag” zal plaatsvinden op maandag 12 juli.
De Timmerdorpdag zal op het
buitenterrein van de Schulp worden
gehouden. Wij starten om 09.00 voor
groep 1 t/m 4 en ontvangen in de
middaguren vanaf 13.00 uur groep
5 t/m 8. De inschrijving is inmiddels
gesloten en de vergunning is
verstrekt. Natuurlijk hadden we liever
een volwaardig Timmerdorp willen
organiseren maar het is helaas niet
haalbaar gebleken door de COVID-19

Foto’s en tekst Cor Mooij

Huys Egmont zoekt vrijwilligers

Timmerdorp kinderen uit de Hoef
willen graag post!

Het is weer bijna vakantie en dan
begint aanstaande maandag 12 juli
voor een groot aantal kinderen hun
Timmerdorp! Vier dagen lang hard
werken: hout sjouwen, timmeren,
zagen en wat er allemaal meer bij komt
kijken om een mooie hut te bouwen
met je vriendjes en vriendinnetjes.
Helaas is door de corona maatregelen
het timmerdorp alleen open voor de
kinderen en aangemelde hulpouders.

van Studio Sport (toen NTS) om de
ploeg te feliciteren met het behaalde
kampioenschap.
De spelers waarmee hij als aanvoerder
kampioen mee werd tegen Alcmaria
waren J. Koopman, P. Liefting, A.
Zwanenburg, L. Zwart, C. Schol, C.
Zwart, L. van Duin, W. de Lange, A.Gul
en G.Visser. Elftalleider was de heer
Spit.
Dirk is bijna zijn hele leven lid geweest
van voetbalclub Egmondia. Hij speelde
ook in diverse vertegenwoordigende
elftallen voor Nederland. Op 26 juni is
Dirk overleden. Rust zacht, Dirk.

situatie. Zodoende kunnen wij helaas
dit jaar ook geen ouders ontvangen
en samen met hen traditiegetrouw
de hutten op te komen bouwen.
Volgend jaar hopen we wederom een
Timmerdorp zoals vanouds te mogen
organiseren.
Dus noteer deze datum ook alvast in
je agenda: 18 t/m 21 juli 2022!
We zien de kinderen dit jaar heel
graag op 12 juli a.s.!

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Huize Agnes rechts onderin. Foto: Cor Mooij

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Het gebouw, dat er al sinds 1974
staat, zal worden gesloopt en er
zullen 85 à 100 appartementen voor
terugkomen. De gemeente Bergen
staat positief tegenover het plan met
woonvormen en diverse zorg ineen.
De bewoners worden betrokken bij
de plannen die duurzaamheid en
betaalbaar moeten zijn.
Er zal gebouwd worden van binnenuit
zodat de bewoners tevreden worden
gesteld. Hiermee wordt bedoeld
dat de bewoners inspraak hebben
in het gehele plan. De bouw start
waarschijnlijk in 2023. De bewoners
worden tijdens de bouw opgevangen
in units. Waar de units komen te staan
is nog niet helemaal duidelijk.

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

Tiltraining in Hospice Egmond

Linda Liefting

Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
Onder leiding van professioneel verpleegkundige Saskia Cohen darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
krijgen momenteel alle vrijwilligers in Hospice Egmond een training luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten,
huidklachten,
in veilig ‘tillen’. De technische kneepjes zijn er vooral op gericht tennisarm, hormonale klachten, etc.?

de gasten die dat nodig hebben, te helpen zich veilig en zo pijnvrij hormonale klachten, pijnklachten.
Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
mogelijk te verplaatsen.
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
Telefoon (06) 362 04 113
Hospice Egmond telt ca 15 www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
vrijwilligers in de sfeer van bestuur www.praktijkjade.nl
en ondersteuning van het bestuur,
ca 50 vrijwilligers voor de dagelijkse
Ziet uw groewerkzaamheden in huis en ca 15
vrijwilligers in de keuken of in de
penkast er nog
sfeer van tuinwerk en klussen. De
vijftig mensen die te maken kunnen
zo uit?
krijgen met de fysiek ondersteuning
van de gasten, krijgen van tijd tot tijd
bijscholing, zoals nu op het terrein van
Oude “stoppen” en
‘veilig tillen’.
Verpleegkundige Saskia
Cohen instrueert vrijwilligers.

Iedere woensdag Mosselavond
bij Brass Kaatje op het Pompplein.

Tijdens de voorlichting werd er
geen naam van de ontwikkelaar
genoemd. Het is de bedoeling om
10 appartementen in een cluster
te bouwen, zodat bewoners daar
gezamenlijk kunnen eten en een
kopje koffie kunnen drinken.
Er komt ook een buurtplein zoals
bij een zorgcentrum in Volendam is
gerealiseerd.
Vooraf heerste er angst en vrees over
de bouwplannen bij de bejaarden,
maar door deze uiteenzetting van de
plannen, werden zij gerustgesteld.
Het huidige zorgcentrum is van Evian,
evenals de Prins Hendrik Stichting.

geen, of oude,
aardlekschakelaars,
kunnen een levensgevaarlijk risico
vormen..

Pannetje mosselen met knoflook,
rode peper, kruidenboter, garnituur
en diverse sauzen €17.50 p.p.

Reserveren kan op
www.brasskaatje.nl
of via 072-5316206

info@mgvisser
elektrotechniek.nl

DORPSGENOTEN

5

7 JULI 2021 - NR. 850

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

Egmonders beleven dag van hun leven

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

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

D B
uBBeL
oeT
oor

KINDEROPVANG

Heb jij nog een paar
uurtjes over voor je
dorpsgenoten?
Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

www.hospice-egmond.nl

In 2019 was de vriendengroep van de familie Cornelis Wijn ook bij Grand-Prix van Oostenrijk, ze stonden
toen op de camping naast de baan. In 2020 ging de race niet door wegens de Corona uitbraak, maar dit
jaar wilden zij niet overslaan. Bij de eerste trainingen en kwalificatie training stond Max weer op pole
positie. Met hun familie hadden zij eerst geholpen met de opbouw van het reuzenrad in Egmond om
daarna naar Oostenrijk te vertrekken. Er was strenge controle of je wel ingeënt was en of je de juiste
papieren bij je had met barcode. Er stonden lange rijen mensen voor de ingangspoort, sommigen misten
hierdoor de eerste vrije training. De tribunes kleurden oranje, Max was in zijn element. Mooi was het dat
Max Verstappen de race op zondag met grote voorsprong won voor Bottas en Norris.

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

www.fysiotherapieronde.nl

WASSERIJ
DUBBELBLANK

072-5064258 of 5065399

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra

wasserij
dubbelblank

info@overwegendnotariaat.nl

Oud Collega Soenar Chamid die
ook aangestoken was door het
Max virus, ging na het debacle van

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg
197
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon
072-5812331
1934 BA
Egmond
aan den Hoef

072-5066171

VHS video naar
USB/mp4 20 euro

de tweede DVD van de zelfde video voor 12,- euro

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

het Nederlands elftal, nadat het in
Boedapest was uitgeschakeld door

Tsjechië (0-2), door met zijn camper,
zijn vrouw Margarita en zoon Jorden
naar Oostenrijk om Max te zien rijden.
Het is de eerste keer dat Soenar die al
meer dan 30 jaar in Sportfotografie zit
nu een kaartje moest kopen om op de
tribune plaats te nemen en de sfeer
nu eens tussen de supporters waar te
nemen in plaats van op de baan.
Tekst en Foto's: Cor Mooij
- Foto’s Oostenrijk Soenar
Chamid Sportfotografie

GARAGE DE EGMONDEN

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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Kermis in de Hoef gaat door!
Donderdag t/m zondag zal de kermis
weer gaan draaien in Egmond
aan den Hoef met o.a. botsauto's,
een kindermolen, een vliegende
bank en natuurlijk oliebollen. De
openingstijden zijn donderdag en
vrijdag van 15.00 tot 23.00 uur en
zaterdag en zondag van 14.00 tot
23.00 uur. Locatie als vanouds op de
heerlijk gekruid
Slotweg.

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

volg ons nu ook op Facebook
Warm gebakken

Ouderwets gerookte

Naturel,
n,
Tuinkruide
Peper

SLIPTONG ZALMMOTEN
€ 4,- 3 voor € 10,4 voor € 5,- p/st
Alleen tegen inlevering van de bon
9 voor € 10,- 4e GRATIS Erg Lekker

✄

Concert van duo orgel en viool

Hollandse Nieuwe

Verse

HARING DORADE FILETS
p/st € 2,20 5 voor € 10,-

Alleen tegen inlevering van de bon
Vers schoongemaakt

6e GRATIS

65plus 3 voor € 5,-

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

4e GRATIS

✄

✄

In de serie zomerconcerten wordt
in het tweede concert op 12 juli
gemusiceerd door Gijsbert Kok op
het orgel en Philip Dingenen op
viool. Een heerlijk goed toegankelijk
concert met werken van o.a. Corelli
en Händel. Maar Gijsbert laat het
orgel ook in al zijn facetten horen in
een werk van Saint Säens en hij sluit
af met een improvisatie. Agneskerk
aan de Voorstraat in Egmond aan
Zee. Aanvang 20.30 uur. Toegang vrij,
collecte na afloop.

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Drones testen voor drenkelingen KNRM
Laat de zomer maar komen, nog een dag te gaan en het is alweer hoogseizoen. De KNRM zit ook niet stil,
de nieuwe reddingboten zijn in aanbouw, de casco’s zijn al onderweg naar Friesland om afgebouwd te
worden en er wordt volop getest met drones om drenkelingen sneller op te sporen. Drenkelingen vindt
je sneller als je vanuit de hoogte op het water kijkt. Drones kunnen dat. In samenwerking met TNO, Delft
Dynamics en KPN onderzoekt de KNRM al geruime tijd de mogelijkheden. Voor de kust van Scheveningen
werden testen gedaan en werd duidelijk wat de voordelen zijn.

30+ KAAS

63,,9595
500 gram 7,95
OUD SNIJDBARE BEEMSTER ROYAL BLUE 500 gram 6,95
EXTRA
18%
VETPITTIGE
KAAS
BOERENKAAS GRAND CRU

500gram
gram
500

Bij aankoop van kaas 10 boeren eieren voor maar € 1,00

lamsbout/lam

sboutsc hijven
95
4
,
zonder been 509 gr 9, 95
JONGE ROMIGE KAAS
500 gram 398
,
verse
hollandse kippendijenfilet
9,98
biologisch

500 gram

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

botermalse
runderkogelbiefstukken
biologisch topkwaliteit uit de beemster 3 grote voor maar 9,98
kipshoarmavlees 100% kippendijen
biologisch topkwaliteit uit middenmeer heel kilo voor maar

Voor de strandgangers zijn er veel
gevaren die je tegen kunt komen.
Zwemmen in zee is anders dan
zwemmen in een zwembad. De
zee stroomt altijd en is ook altijd in
beweging, ook als je het niet ziet is
er gevaar, vooral rond muien. Een
mui is een dieper gedeelte dwars op
de kustlijn tussen twee zandbanken
in. Het water tussen het strand en de

zandbanken in stroomt bij vloed en
eb richting deze diepere gedeeltes.
Hierdoor ontstaat een krachtige
stroming richting zee. Waar ouders
met kinderen vooral op moeten
letten zijn de vlaggen die gehesen
worden volgens het internationale
bewakingssysteem. Rode en gele
vlaggen bakenen het zwemgebied
aan waar tussenin onder toezicht

gezwommen kan worden. Dat is
landelijk, maar in Egmond wordt
dit niet gebruikt. Hier zijn andere
waarschuwing vlaggen te zien. Wat
betreft de drones van de KNHRM die
zijn in Egmond nog niet inzetbaar.

Tekst Cor Mooij - Foto KNRM

Opnamen voor Goede Tijden, Slechte Tijden
In het penthouse van Maris
Apartments, boven Restaurant Comer,
was het afgelopen week een drukte
van belang met de aanvoer van licht
en camera’s. Overdag tot midden
in de nacht werd er gefilmd voor
opnamen van Goede Tijden, Slechte

tijden, een langlopende Nederlandse
serie op TV. Er mochten geen foto’s
worden gemaakt, maar vanaf de
straat konden we toch enigszins zien
wat er gebeurde.
Wanneer deze opnames worden
uitgezonden, is nog niet duidelijk.

We doen wat kan! Eensgezindheid
Natuurlijk is door Corona alles anders. Net als vorig jaar geen zomeravondconcert van Eensgezindheid in Egmond-Binnen.
Maar wat wel kan is een lopend concert. Dus dat doen we. Donderdag 8 juli 19.30 Start bij de Dekamarkt. Daarna de
volgende ‘haltes’: Kruising Huisweid/Samenweid; Duinweg; Kerkplein; Adelbertusweg, Brinkie. Komt dat horen!

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.

9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

FONDANT PENCEES
5 voor € 5,50 + 5 gratis!!!
BITTERKOEKJES, WEESPERMOPPEN, VANILLE NOOTJES,
KLEINE COCOS
20 voor € 3,50

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes GRATIS!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Super MANDARIJNEN
(zoet zonder pit) 4 pond € 5.00
Fuyi APPELS
5 pond € 5.00
Smaak MELOENEN 2 voor € 2.99
Grote ANANASSEN 2 voor € 2.99
Vers GEPERSTE SINAASAPPEL
fles € 2.99
Volop HOLLANDSE KERSEN!!!!!!

MOO

