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12:30 16:19
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24 di
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25 wo
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6:31
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26 ma
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6:07
16:11 18:35
26 do
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7:16
16:51
27 di
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6:55
16:46 19:19
27 vr
4:15
7:56
17:06
28 wo
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7:35
17:22 20:05
28 za
4:56
8:31
17:20
29 do
4:36
8:26
17:46 20:46
29 zo
5:05
9:16
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30 vr
5:26
9:05jaarlijks
18:05 terugkerende
21:29
30 ma
Zaterdag 4 september was het weer zover.
Het inmiddels
evenement
dat de5:15
Abdij9:55 17:30
31 za
5:55
10:00 Amsterdam
18:24 22:15 organiseert
LK
6:06 10:56 18:14
van Egmond in samenwerking met de Stichting
Sant’Egidio
voor31de di
hulpbehoe-

16:39
17:15 NM
17:56
18:26
19:06
19:38
20:18
21:08
21:59 EK
23:11

7
di
0:55
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14:46 17:26 NM
8 wo
1:37
5:38
15:32 17:57
9 do
3:36
6:12
16:16 18:36
WATERSTANDEN
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vrNM=Nieuwe
2:34 Maan
6:51
16:56Kwartier
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• EK=Eerste
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7:32 • VM=Volle
15:15 Maan
19:53
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
12 zo Doodtij:
3:39 1-28:16
16:00
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dagen na
LK en EK
met dank aan WebcamEgmond.nl
13 ma
4:14
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Laagwater
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15 wo
6:10 11:26 18:46
16 do
0:06
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17 vr
1:23
10:10 14:16 22:14
18 za
2:56
11:30 15:16 23:15
19 zo
3:34
13:05 15:54 23:54
20 ma 4:25
14:06 16:39
21 di
0:34
4:58
14:49 17:15 VM
22 wo
1:14
5:31
15:28 17:50
23 do
2:10
6:07
15:51 18:28
24 vr
3:10
6:46
15:40 18:58
25 za
3:56
7:21
16:05 19:35
26 zo
4:26
7:55
16:26 20:09
27 ma
4:20
8:31
16:14 20:45
28 di
4:46
9:05
16:54 21:14
29 wo
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9:56
17:35 22:04 LK
30 do
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20:25
22:30
23:35

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef 072 506 1201
info@belleman.nl - www.dorpsgenoten.info
16:58 VM
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17:37

18:18
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond
aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
18:55

Daklozendag in de Abdij

19:31
20:09
20:45
21:30
22:26 LK
23:14

venden uit de regio Amsterdam.

weer meer dan gereed om hen deze
maaltijd in alle ontspannenheid aan
te kunnen bieden.
Zij kregen na de maaltijd de keuze
om mee te doen aan een rondleiding
door de kaarsenmakerij, te luisteren
naar een concert in de kerk of een
rondleiding door de abdijtuinen. Of,
zoals sommige deden, heerlijk luieren
op het stilteterras naast de kaarsenmakerij en genieten van de intense
warme deken en troost die de abdijomgeving eenieder biedt.
Aan het einde van deze prachtige
dankbare dag kregen de mensen een
tas met een heerlijk samengesteld
voedselpakket mee, waar men in ieder geval weer een aantal dagen mee
vooruit kon.

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B

Ind.terrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef

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

Wij werken samen
naar een afscheid
toe dat bij u en uw
leven past

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

Abt vader Thijs koken voor
de gasten
Deze Stichting zet zich sinds het ontstaan in 1968 concreet in voor de
armen in onze samenleving. Ondertussen is Sant’Egidio uitgegroeid tot
een wereldwijde Christelijke lekenbeweging in meer dan zeventig landen.
In Nederland zijn er onder meer initiatieven voor kinderen, jongeren en
ouderen in de periferie van de stad,
voor daklozen, nieuwkomers, vluchtelingen en mensen met een beperking.
Ze organiseren eten, kleding, dekens
en zijn een luisterend oor voor deze
mensen.
Rond 11 uur kwamen ongeveer 50
daklozen met een touringcar vanuit
Amsterdam aan bij de Abdij. Zij werden feestelijk ontvangen met koffie,
taart en prachtig weer. De weergoden waren de broeders en daklozen
goedgezind.
Na de ontvangst werd men uitgenodigd voor een groene wandeling
richting het duingebied met een bezoek aan de St. Adelbertusakker. Daar

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
Uw woning
verkopen?

, een oase van rust
Uw plek voor tijdelijke zorg

Voedselpakketten door Tiny Beentjes
kreeg men wederom te drinken en
kon men genieten van de rust, vrede
en natuur op de akker.
In de Abdij was inmiddels een stevige
3 gangen maaltijd voor alle gasten
bereid en het Bendictushof stond al-

Wij komen vrijblijvend
bij u langs!

Bent u iemand die:

Voor het vertrek werden door de daklozen de broeders en vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid.

herstellende is van een behandeling of
operatieve ingreep en waar thuis geen
afdoende verzorgingsmogelijkheden zijn?

Kies
voor een

in de palliatieve fase van het leven is en
behoefte voelt om in een rustige omgeving
te verblijven en bij eventuele behandelingen helemaal ontzorgd te worden?

GRATIS

een chronische ziekte en/of een
lichamelijke beperking heeft en uw
mantelzorger(s) even wilt ontlasten?

Foto’s Marc Beentjes

waardebepaling

langdurig mantelzorg geeft en nieuwe
energie nodig heeft om daarna de
verzorging van uw naaste weer aan te
kunnen?
Of kent u iemand in één van bovengenoemde
situaties?
De professionals en de vrijwilligers van ‘tHuis
Lioba in Egmond Binnen staan dag en nacht
voor u klaar om (palliatieve) respijtzorg te
verlenen. Er verblijven maximaal vier gasten in
de sfeervolle vleugel van het Liobaklooster
omringd door een prachtige tuin. De duur van
het verblijf varieert per gast. De bekostiging valt
meestal binnen de voorwaarden van de
zorgverzekering, afhankelijk van de indicatie.

www.fysiotherapieronde.nl

Maak een afspraak om te kijken welke
aandacht we u kunnen geven.

072-5064258 of 5065399

DORPSGENOTEN
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Muzepenning aan Frits David Zeiler

De Monumentendagen waren vrijdagmiddag 10 september om 16.00 uur officieel geopend in het Huys
Egmont. Deze opening kreeg een bijzonder karakter; Frits David Zeiler uit Bergen ontving tot zijn eigen
verrassing tijdens die gelegenheid de Muzepenning van de gemeente Bergen. Deze onderscheiding is
uitgereikt door burgemeester Lars Voskuil, die daarmee een van zijn eerste officiële handelingen in de
gemeente verrichtte.

Voor de opening was Frits David Zeiler
al aanwezig want hij was gevraagd
om een korte inleiding op de nieuwe
brochure van de Monumentendagen
te geven en het boekwerkje te overhandigen aan wethouder Arend Jan
van den Beld. Zeiler heeft daarvoor
namelijk de teksten geschreven.
Groot was zijn verrassing toen daarna
het ‘protocol’ nog even verder ging

met de uitreiking van de Muzepenning.
Deze gemeentelijke onderscheiding is
in de jaren vijftig ingesteld om personen, die een bijzondere inzet hebben
gedaan voor kunst en cultuur in de gemeente Bergen, te eren. De penning is
aan Frits David Zeiler toegekend omdat
hij zich langdurig heeft ingezet voor de
lokale geschiedenis en het behoud van
erfgoed in de gemeente.

Gemeente en sportraad tekenen
overeenkomst
Gemeente Bergen en de sportraad BES (Bergen-Egmond-Schoorl)
willen graag dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig. Daarom
tekenden wethouder Antoine Tromp en de voorzitter van de sportraad, Marten Nijdam, op donderdag 9 september een overeenkomst
waarin deze gezamenlijk aanpak is vastgelegd.

Hij schreef meerdere artikelen en boeken over de geschiedenis en monumenten in Bergen en Bergen aan Zee,
maar later ook van Egmond, zoals het
boek ‘Bergen, dorp vol monumenten’
(1975), de Canon van Bergen (2015)
en de Canon van Egmond (2019).
Voor de kroniek van de Historische
Vereniging Bergen schreef hij 28 artikelen en voor veel tentoonstellingen
van het museum Het Sterkenhuis
schreef hij de catalogi.
Daarnaast was hij jarenlang actief
voor het gemeentemuseum Het Sterkenhuis (1976-1990, 2000-2018) en
de Stichting Historisch Egmond en
zette hij zich in voor het monumentenbeleid.
Onder andere door de inzet van Frits
David Zeiler weten we wat onze geschiedenis is, wat ons erfgoed is en
welke verhalen daarbij horen. Dat
helpt ons als gemeente om respectvolle keuzes te maken zodat onze
gemeente aantrekkelijk blijft om te
wonen, te werken en te recreëren.

072 5 11 35 04

riddermakelaars.nl
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Na een lang leven waarin wij van haar genoten hebben,
laten wij in liefde los mijn lieve moeder, onze schoonmoeder en oma

Aagje de Graaff-Stam

Aagie

Jan de Graaff, in liefdevolle herinnering
6 februari 1932

Egmond aan Zee

12 september 2021

Gerard, in liefdevolle herinnering en Arina
Gertjan
Michiel
Elvira
Cor en Marianne
Linda en Ron
Anita
Moeder is op haar kamer in De Prins Hendrik Stichting.
De avondwake is op donderdag 16 september om 19.00 uur in de
Oud-Katholieke Kerk aan de Voorstraat 110-112 in Egmond aan Zee.
Aansluitend is er gelegenheid om te condoleren.
U bent welkom op de afscheidsbijeenkomst op vrijdag 17 september
om 16.30 uur in het crematorium aan de Meerweg 11 in Alkmaar.
Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten met koffie en
een broodje.
Het is ook mogelijk om een persoonlijk te bericht plaatsen
via www.memori.nl/aagje-de-graaff
Onze speciale dank gaat uit naar dokter Zwartkruis en de
medewerk(st)ers van De Prins Hendrik Stichting voor de goede zorgen.
Correspondentieadres: Torenstraat 9, 1931 GG Egmond aan Zee
Bloemenadres: Voorstraat 41, kamer 156, Egmond aan Zee

Als
Wat mist gevangen vis?

Lieve mensen,

Wat vis niet missen kan.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Dat er geen water is,
als zij sissen in de pan.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man

JéGé

Willem

WIJ VERNEMEN

onze (schoon-)vader en opa.

DAT er 2 enthousiaste jonge dames
een nieuwe Dansvereniging hebben opgezet in Egmond-Binnen met
als doel de doelgroep meisjes (5-25)
dansplezier te laten beleven. Dit is een
voortzetting van een gestopte dansschool Micheline.
De sportraad is in 2006 ontstaan
vanuit een burgerinitiatief. Het doel is
om sport en bewegen in de gemeente
Bergen aan te moedigen. Wethouder
Tromp geeft aan trots te zijn op deze
samenwerking: ‘Door deze nieuwe

0226 31 53 41

Info@thuis-lioba.nl
www.thuis-lioba.nl
072-2029163

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerksters
van Evean (thuiszorg team Egmond
en team nacht- en waakzorg)
huisartsenpraktijk De Karmel
en Eveline van Charon uitvaartbegeleiding.

overeenkomst, waarin taken scherper DAT vanaf dinsdagavond 7 sepstaan beschreven kan er beter invul- tember het nieuwe bridgeseizoen bij
ling worden gegeven aan een aanpak Bridgeclub Egmond is begonnen.
op het gebied van sport en bewegen
voor langere tijd.’

Gre Tromp
Kinderen, (achter)kleinkinderen

Wereldkampioenschappen
kustvissen
DAT ook bij CréActief een bridgeseizoen is gestart. Zie de Almanac.

Elaine Vredenburg is deze week gestart bij de wereldkampioenschappen kustvissen 2021 in La Tremblade
(Frankrijk). Elaine woonachtig in Egmond aan den Hoef heeft hier hard

DORPSGENOTEN

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele kaarten en andere reacties
die wij hebben ontvangen ter gelegenheid
van ons 70-jarig huwelijk
dat op 6 september jl. plaatshad.

voor getraind in vele kustwateren. De
wereldkampioenschappen zijn van 11
t/m 18 september 2021. Wij wensen DAT Evelien de Waal vanaf oktober de
haar veel succes.
Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee
gaat verlaten.

Aldert en Marie Buis
Egmond aan Zee.
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Dorpsgenoten

Foto Wedstrijd

Fotowedstrijd met je mooiste foto
Iedere week kan je meedoen door je mooiste foto van je eigen dorp, omgeving of van vakantie te sturen.
Het maakt niet uit waar en wanneer de foto is gemaakt.
Ik doe een beroep op u mij via de mail in hoge resolutie van 1MB - 10 MB- een foto op te
sturen die dan wekelijks in Dorpsgenoten gepubliceerd zal worden als de beste foto van de
week. Mail naar info@dorpgenotenegmond.nl
Medio december zal een jury de beste drie foto’s uitzoeken. De te winnen prijzen zijn 1e prijs
€ 50,00 - 2e prijs € 25,00 en de 3e prijs € 10,00. + trofee. De winnende overall foto krijgt tevens
de Wisseltrofee voor 1 jaar in zijn of haar bezit.
Veel succes. Cor Mooij

T. 06 81 35 81 10
24/7 bereikbaar
Uw uitvaartbegeleidster
.
in de regio

Liefdevol en betrokken.
Ongeacht waar u verzekerd bent.
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

De winnende foto is van Tim Walta met een Delta vlieger over de duinreep.

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

Het was in 1981 toen Jan Wijker de verzorger werd bij Egmondia als opvolger van Jan Zwart. Zondag
was het 40 jaar geleden dat Jan aantrad als officieel verzorger van Egmondia en daarvoor werd hij in de
bloemetjes gezet door voorzitter Jan de Jong voor aanvang van de derby Egmondia – Zeevogels voor de
beker. Verzorgster Wilma was afwezig waardoor Jan weer eens op de bank plaats kon nemen.
Tania waar hij twee keer mee promoveerde. Tijdens het 75 jarig jubileum
in 2014 van Egmondia werd hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau.
Egmondia speelde dit weekend voor
de beker tegen Zeevogels die door
Zeevogels werd gewonnen met 4-3.
Tekst Cor Mooij

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

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

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

Wilma’s Pilates &
Essentrics Studio

WINTER

Lamoraalweg 72
Egmond aan den Hoef
Tel 06 21287899
Vanaf maandag 23 augustus
STARTEN ALLE LESSEN WEER
volgens rooster.

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Meld je aan voor een proefles en
maak de start voor een soepeler en sterker lijf.
De hele week door lessen
Pilates, Essentrics ™ voor alle leeftijden!
Je bent van harte welkom.
Schrijf je nu in op www.wilma-pilates.nl
of stuur een E-mail naar wilma-pilates@live.nl

ren ook tijden dat bij hem de motivatie
ontbrak wegens de mentaliteit van
sommige spelers. Op zijn massagetafel
was hij ook de vertrouwenspersoon
van de spelers. Als Voorzitter van Egmondia heb ik Jan als persoon en als
clubman enorm weten te waarderen.
Zijn mooiste jaren waren onder Peter

Vanaf 1979 was hij eerst assistent
van Jan Zwart die om gezondheidsredenen een stapje terug moest doen.
Na diverse cursussen slaagde Jan met
glans. Hij schoolde ieder jaar bij om
de laatste kneepjes op te doen. In al
die jaren heeft Jan met plezier gewerkt bij de voetbalclub, maar er wa-

Kitesurfer opgepikt op 4 kilometer uit de kust
Egmond aan Zee, 9 september 2021

In Pop up store

Het Rode Hert

Egmondse redders brengen onfortuinlijke kitesurfer veilig aan wal. De vrijwillige bemanning van de KNRM stations Egmond aan Zee & Wijk aan Zee
krijgen aan het begin van de avond
alarm voor een kite surfer in problemen ter hoogte van Castricum.

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

Slot weg 1 - Egmond a.d. Hoef

06-24229564

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Vanuit het boothuis in Egmond vertrekken de reddingboot Adriaan Hen-
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BOVAG
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Een terugblik uit het verleden
Van en Over
Egmondse gebeurtenissen

ABA

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

Een klein half uur na het alarm ligt de
reddingsboot langszij het zeiljacht en
neemt de kitesurfer inclusief zijn uitrusting aan boord en zet koers richting het strand van Egmond.
In het boothuis krijgt de zeiler een
kop warme koffie om op te warmen
en wordt hij niet veel later opgepikt
door zijn collega.

“Mooij gezien”

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

drik alsmede het Kusthulpverleningsvoertuig (KHV).
De kitesurfer is door materiaal pech
in de problemen gekomen waarna
zijn maat alarm heeft geslagen bij
Reddingsbrigade Castricum. Niet veel
later wordt de onfortuinlijke kitesurfer
opgemerkt door een passerend zeiljacht en aanboord genomen.

Uitgestorven beroepen, winkels, bedrijven DEEL 2
Op mijn dertiende werkte ik al in de grote vakantie bij Schellevis om aardappelen te krabben en patat te
hakken. Later ging ik in de bediening en maakte ik er een wedstrijdje van wie de meeste pannenkoeken
verkocht op een dag, meestal won ik.
Groenten- en fruitwinkels

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

P
Groeten-, fruit-, melk en bakkerswinkels waren voorheen nog echte buurtwinkels.
Willem Stam, waar nu Italiaans restaurant Angelo’s zit, was beroemd om
zijn mooie uitstalling van met name
vers fruit. Jan Krab in de Voorstraat
111 naast kapper Bout. Anton en
Jaap Bas, nu een fietsenzaak van zijn
zoon in de Voorstraat. De winkel van
Adriaan de Boer waar later sporthuis
Ken Petit in zat en die overgenomen
werd door Arie Hendrik Visser. Nu
wordt het pand verbouwd naar het
oorspronkelijke spoorstation gebouw
in de Voorstraat/hoek Pieter Schots-

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Het pand (r) in de Smidstraat van Cor Hoebe

Iedere maandag
3-gangen verrassingsmenu
voor €28.50
Reserveren kan op
www.brasskaatje.nl
of via 072-5316206

Elke vrijdag
VRIJMIBO,
met 2 glazen
wijn/bier
+ bitterballen
voor € 10,SLOTWEG 1
EGMOND AAN DEN HOEF

Cor Mooij in de bediening Slagerij Klaas Lampe
van het restaurant
Er was vroeger ook de snackbar van
Niek te Buck die er dertig jaar heeft
gezeten, daar kwam wel eens een
Egmonder die wel 15 frikandellen
achterelkaar opat. Deze snackbar
werd overgenomen door Bon-Bini
van Sadney Garia die het 15 jaar lang
voortzette. Toen dat ophield te bestaan vestigde Willems Vissuper zich
hierin. In de Julianastraat was snackbar Estrella, bekend om de halve gegrilde kippen en de heerlijke slaatjes
van Leo Konijn. Nu staan op deze plek
4 appartementen. Het recept van Leo
wordt nog steeds gebruikt voor de
slaatjes van snackbar Egmond in de
Burgemeester/Nielestraat/Zeeweg.
Op deze plek aan de Burg. Nielestraat
zat vroeger een garage en een bezinepompstation van Shell, ik weet nog
dat de baas Teun heette.

Slagerij Bult- Bos op de hoek van de Smidstraat
op de hoek van de Smidstraat waar
Jaap Zwaan in zijn woning nog antiek verkocht. Slagerij Janus de Waard
in de Julianastraat, de buurtslager,
heeft nog geen nieuwe commerciële
bestemming gekregen. Slagerij Overpelt t/o de Prins Hendrik Stichting, dat
werd later slagerij Jan Koomen waar
nu twee appartementen van Genet
zijn gebouwd.
Op de hoek van de Vinkenbuurt en de
Noorderstraat zat ook een slager, daar
kwam Klaas Jonker toen te wonen.

SCHILDERSBEDRIJF

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Acupunctuur de Egmonden
Last van pijn of andere klachten?

Bel, app of mail voor een afspraak!
Kristine Zwart-0653939459

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

wasserij
acupunctuuregmonden@gmail.com
dubbelblank
www.acupunctuuregmonden.nl
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon
072-5812331
Vergoed
door de
zorgverzekering

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

DORPSGENOTEN

In het Naco busstation werd
de VVV gehuisvest. Nu is
snackbar Rondo/Snack Plaza
erin gevestigd van Marcel
van Genderen en is het nog
steeds het busstation.
Slagers
Slagerijen waren er ook in Egmond.
Bijvoorbeeld die van Klaas Lampe in
de Voorstraat. Deze werd overgenomen door Peter Scholten. Verderop in
de Voorstraat slagerij Bult later Bos

Willem Visser (rooie Pim) met zijn Morris ventwagen en de
winkel op de hoek van de Visserstraat en de Noorderstraat.
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Koos Oosterhout 25 jaar priester

EGMOND
ALMANAK

Zondag 19 september wordt in de Oud-Katholieke kerk om 10.00 uur
het feit herdacht dat Koos Oosterhout (76) 25 jaar het priesterambt
vervult.

EXPOSITIES:
Hilde Belleman bij PostaanZee, ma.
t/m vr. 9.30-16.30. Tot en met oktober.
Molleman, Hoyng en Mutsaers in de
Kapberg vrij.t/m zondag 13-17 – t/m
26 sept.
Overzichtstentoonstelling in Hanswijk
Egmond aan den Hoef opening in
overleg. Tot 15 januari.
Het Bunkermuseum “Jansje Schong”
open elke eerste en derde zondag v.d.
maand 11-16u.
Wunderkammer in Overslot – vrij te
bezoeken als de borden buiten aan de
weg staan.
Roland de Jong in Galerie Conny van
Kasteel t/m 24 oktober. Alleen op afspraak.

De eerste steen werd gelegd door de grootmoeder Wijker.
Ed Sander, de familie Visser en mijnheer Baard kijken belangstellend toe.
van visboer Hendrik Stam t/o de Oud
Katholieke kerk. Daarnaast zat het
Egmonds Warenhuis van Wesseling
en daarnaast Auf dem Brinke met een
kruidenierswinkel.

manstraat, als dat klaar is wordt het
een kleinschalig hotel.
Bart Duin in de Julianastraat, Luc Duin
in de Voorstraat die in het pandje zat

later overgenomen door Jan Berkhout
die zijn zaak weer verkocht aan café
de Kooperen Visch van Rob Uitermarkt, daarna namen Henk Sterk en
Alie Baltus het café over.

Viswinkels

ACTIVITEITEN:
Elke werkdag boeken of puzzels ruilen 9.30 u. Dementieinlooppunt. Elke
maandag WandelenaanZee, Iedere
dinsdag Taalspreekuur, geldzaken,
sociaal team 15.u. Iedere woensdag
Leestafel en spelaan Zee 13.30u.
Iedere donderdag Leestafel 9.30 u,
Spaans 10.30u. Iedere vrijdag Taalcafe
10.30u. Kaarten maken 14 u. Al deze
activiteiten in PostaanZee.
Elke dinsdag wandelen 9.00 en Inloopsoos 14.00 beiden bij CréActief
Hanswijk.
Elke donderdag Markt in Egmond
a.Zee 8.00-14.00 met ervoor of erna
inloop 10-12 in het gebouw achter de
Prot. Kerk
Elke maandag bridgesoos Torenduin
13.30

SEPTEMBER
Do 16 ZanglesaanZee bij PostaanZee
Do 16 Aan Tafel met een sterrenkundige Huys Egmont 10.30
Di 21 Aan Tafel met “Poesiealbums”
De Schulp 15.00
Burt Schong op het Pompplein
Do 23 MuziekaanZee bij PostaanZee
Vr 24 Rootsmarket Boulevard Egmond
Er waren ook nog vier viswinkels. Ab
aan Zee
Tekst
Cor
Mooij
Dekker met het vispaleis dat overging
Di 28 Lezing door Peter v.d. Berg Huys
op zijn zoon Abner en die het stokje
Foto’s
Cor
Mooij,
RAARegiEgmont 19.30
weer doorgaf aan zijn zoon Mats en
onaal Archief Alkmaar, Amdochter Marit met Vis aan Zee.
Hendrik Stam en Jan Dekker, zoon van sterdams foto archief, Foto
Gerard Dekker van de visrokerij, nu Jonker, uitgeverij van der
een kinderkleding zaak. Huib Wijker Meulen en Jospé, Nico Visser
in de Voorstraat 125, waar Jan Stam Derper fotoarchief, Jaap Buis.
Ziet uw groeachter in de schuur altijd zijn zeewolVolgende
week
deel
3
ven stond te strippen en vis te snijden.
penkast er nog

Koos die gepensioneerd is en al 9 jaar
nu in de Prins Hendrik Stichting woont
zonder zijn Henk Groen zegt dat hij
alles onder controle heeft. Tijdens zijn
aanstelling als priester maakte Henk
voor zij partner een Icoon van de Evangelist Johannes de Doper en Jezus in
spiegelbeeld die hij trots in zijn kamer
heeft hangen. Hij was begonnen als
verpleegkundige in de psychiatrie en
daarna als priester en pastoor in de
Oud-Katholieke kerk. Koos die vele
jaren geleden maar liefst 8 hersenbloedingen heeft gehad, Parkinson, evenwichtsstoornissen en hartproblemen

heeft krijgt 2x per week fysiotherapie
die hem zover hebben gekregen dat
hij inmiddels ook alweer los kan lopen op de gang van de Prins Hendrik
Stichting. Helaas is zijn zicht maar 40
% en heeft hij nog wat storingen in zijn
geheugen, maar dat deert hem niet, hij
blijft een optimist. Henk bezoekt hem
2x per dag om s ’avonds gezamenlijk
te eten. Tijdens zijn 25-jarig jubileum
op 19 september zal Henk Groen de
voorbede doen. De kerkopbrengst van
deze dienst is voor de bouw van een
kinderweeshuis in Egypte en het onderhoud van de kerk.

Jeugdlintje voor jonge held(inn)en
Een lintje voor kinderen of jongeren uit de gemeente Bergen die iets
bijzonders hebben gedaan. Bijvoorbeeld kinderen die iets goeds hebben gedaan voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel
of de buurt. Zo’n lintje was er nog niet in de gemeente Bergen. Het
college van Bergen heeft vorige week besloten dat dat jeugdlintje er
moet komen voor deze helden en heldinnen.
In de gemeente Bergen zijn veel kin- als de uitreiking van de Koninklijke
deren en jongeren maatschappelijk Onderscheidingen, tijdens de Lintjesactief in verenigingen of daarbuiten regen. Voor zeer bijzondere prestaties
en/of die spontaan iets goeds doen is het mogelijk om tussentijds een
voor een ander. Hier is normaal ge- lintje uit te reiken. Burgemeester Pesproken niet veel aandacht voor. Aan ter Rehwinkel is enthousiast over de
volwassenen die een actieve rol in de invoer van een jeugdlintje: “Net als
samenleving hebben wordt elk jaar volwassenen verdienen kinderen en
een Koninklijk Onderscheiding uitgejongeren ook waardering en erkenreikt tijdens de zogenaamde Lintjesregen. Als dank en waardering. De raad ning als zij iets bijzonders doen voor
van Bergen vindt dat ook de Bergense de maatschappij. Dat wil het college
jeugd een speciaal moment verdient graag belonen in de vorm van een
om hun inzet in de maatschappij te jeugdlintje. Degenen die een lintje
waarderen en te erkennen. Daarom ontvangen kunnen daarmee een inheeft hij in een motie opdracht gege- spiratiebron zijn voor anderen.”
ven aan het college om te zorgen voor Scholen, clubs, verenigingen, wijkverenigingen, media, familieleden,
de invoer van een jeugdlintje
Om aan te sluiten bij de volwassenen buren en vrienden kunnen kinderen
kiest het college ervoor om de jeugd- en jongeren van 6 jaar t/m 18 jaar
lintjes uit te reiken op dezelfde dag voordragen.

zo uit?

Stoomtram Egmond-Alkmaar

De Nettenboeterij

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

Oude “stoppen” en
geen, of oude,
aardlekschakelaars,
kunnen een levensgevaarlijk risico
vormen..

Linda Liefting

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

hormonale klachten, pijnklachten.

info@mgvisser
elektrotechniek.nl

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

Telefoon (06) 362 04 113

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

DORPSGENOTEN
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Reis door de Tijd
Vanaf vandaag is het mogelijk om in de binnentuin van Huys Egmont een echte reis door de tijd te
maken. Hiervoor is onlangs een pad van bedrukte tegels aangelegd. De tijdreis is niet alleen voor volwassenen leuk, ook voor kinderen is het een aanrader: Het pad is namelijk tevens een ganzenbordspel.

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
SCHAR ZALM MOTEN zonder graat
mooie DIKKE
€ 4,- 3 voor € 10,5 voor € 4,- p.st.
Alleen tegen inlevering van de bon
eper
10 voor € 7,- 4e GRATIS
Naturel, P den
ui
kr
in
Tu
of
✄

Verse ZALM FILET (moten)
zonder graat
max 4 kilo
per klant van kilo € 28,50
Alleen tegen inlevering van de bon

Naar een idee van Stichting Historisch
Egmond is door de firma De Waard
Bestratingen een pad door de tuin van
het onlangs geopende Huys Egmont

tijd, om uiteindelijk in het heden te
eindigen.
Ook voor gezinnen met kinderen is dit
een erg leuke bezigheid. Op iedere te-

Het pad is namelijk meteen een groot
ganzenbordspel. Wie reist het snelst
door de tijd en komt als eerste bij het
eindpunt aan?

HARING

Top Kwaliteit

p.st. € 2,20 5 voor € 10,Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 12,50 6e GRATIS

✄

op=op

Hollandse Nieuwe

65 plus 3 voor € 5,-

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

EXTRAHollandse
PITTIGE EXTRA BELEGEN 500
500gram
gram 3
3,,9595
Noord
BOEREN STOLWIJKER
500 gram 5,95
Vers schoongemaakt
OUDE BOERENKAAS
500 gram 3,95

Bij aankoop van kaas 10 boereneieren voor maar €1.00

mooi stukje lamsbout

EXTRA PITTIGE

gelegd. In dit pad liggen nu 26 prachtige bedrukte tegels, waarop hoogteen dieptepunten uit de geschiedenis
van Egmond en met name het Slotkwartier staan afgebeeld. Door het
pad te volgen vanaf het begin, ‘het
verleden’, loopt de bezoeker door de

gel staat namelijk een QR-code. Als je
die met een smartphone scant, hoor
je het bijbehorende verhaal. Dit wordt
verteld door Oel, de hofnar uit de
kinderboekjes over de avonturen van
Tommy en Anouk. Bovendien zit in
de tijdlijn een spelelement verwerkt.

De tuin met het tegelpad zijn gratis
te bezoeken. Huys Egmont is iedere
dag (behalve maandag) geopend van
10.00u tot 16.00u en bevindt zich
tegenover de fundamenten van het
Slot op den Hoef, aan de Slotweg te
Egmond aan den Hoef.

Visclub de Egmonden
De voorlaatste wedstrijd van deze kleine competitie ging op brasem. Negen vissers kwamen opdagen om deze slijmerige
vis te vangen. In totaal werden er vijf brasems uit het water gehaald. Ongekend slecht resultaat. Waar het aan ligt, zeg
het maar. Eerste met twee brasems werd onze nestor Jan Peetoom, gedeeld tweede werden Wil Verboom, Aad Dekker en
Theo Minneboo (of het er wel een wàs moest even op de visapp worden nagekeken) met één brasem. Laten we het hier
maar op houden, het zonnetje scheen, het was lekker visweer en we zaten weer te genieten op onze Slotgracht. Maar dat
zal op 26 september niet gaan want dat wordt werken. Dan kunnen nl. de laatste punten voor de competitie vergaard
worden. We gaan dan op de grote vechters, de karper, wederom op de Slotgracht. Ook al maak je geen kans meer op een
van de ereplaatsen het is altijd weer geweldig om deze vis te drillen. Dus heren/dame vissers laat zien dat je die kunst
beheerst. Houd het gezond en coronavrij dan zien we elkaar de 26ste weer aan de waterkant. Het Bestuur.
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ALL
HHH
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AIAIA
RIRIFRF
RAFA
FSASAH
SH
SH
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IOIOIN
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WASSEN
KNIPPEN
KNIPPEN
KNIPPEN
KNIPPEN
KNIPPEN
WASSEN
WASSEN
WASSEN
WASSEN
&
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€13,50
18,€€13,50
€13,50
€13,50
FOHNEN
&&FOHNEN
&FOHNEN
&FOHNEN
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UUU
THUIS
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THUIS
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KOMEN!
KOMEN!
KOMEN!
KOMEN!
AFSPRAAK
AFSPRAAK
AFSPRAAK
AFSPRAAK
EEN
EEN
EEN
EEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
0650653120
0650653120
: :0650653120
: :0650653120
BEL
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VERVEN
VERVEN
VERVEN
VERVEN| | |PERMANTEN
| PERMANTEN
PERMANTEN
PERMANTEN| | |WATERGOLF
|WATERGOLF
WATERGOLF
WATERGOLF| | |OPSTEKEN
| OPSTEKEN
OPSTEKEN
OPSTEKEN

botermalse
runderkogelbiefstuk
biologisch
topkwaliteit uit de beemster

3 voor maar 9,98

dikbevleesde kippenbouten
biologisch

kakelvers

topkwaliteit uit middenmeer heel kilo voor maar

kipshoarmavlees
biologisch

3,

50050gram
0 gr 9, 9895

van kippendijen
topkwaliteit uit middenmeer heel kilo voor maar

4,98
9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse SPECULAAS GEVULDE KOEKEN
5 voor € 5,50 + 5 gratis!!!
Lever de advertentie in ontvang een Afbak ciabatta cadeau!!!!

GROENTE & FRUIT

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

GEZONDHEIDSWEKEN !!!!!

Zoete PERSSINAASAPPELS
4 kilo € 5.00
RODE GRAPEFRUIT
SCHILDERSBEDRIJF
10 voor € 5.00
BEUKERS Nieuwe oogst CITROENEN
ONDERHOUD
10 voor € 2.50
EN NIEUWBOUW
Turbana BANANEN 2 kilo € 2.50
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Nieuwe oogst APPELS
Mob. 06-53794624
2 kilo € 2.50
ap.beukers@quicknet.nl
Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

