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WATERSTANDEN
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www.barondujardin.nl
Machiel Jansen: 0629470836

Jan Sander, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

s t i c h t i n g

A

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
Laagwater Hoogwater
18 wo 4:30 7:51 16:26 20:16
19 do 5:06 8:39 17:06 21:10 LK
20 vr 5:46 9:24 17:45 21:59
21 za 6:07 10:25 18:25 23:04
22 zo 7:05 11:34 19:16
23 ma 0:24 8:05 12:44 20:10
24 di 1:35 9:35 13:45 21:40
25 wo 2:25 10:24 14:36 23:06
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OPEN MIDDAG

OPEN DAG gelegenheid tot aanmelden
WOENSDAG 9 SEPTEMBER VAN 13.30 UUR -17.00 UUR
Senior Web Leercentrum Anders Actieven
INFORMATIE OVER DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

Vrijdag
20
januari a.s. van 14.00
tot SOOS
17.00 uur.
Computer
beginners/gevorderden
Bridge
Digitale
Komfotobewerking
langs in het DorpshuisSchilderen
Hanswijk 1
Computer SOOS
Houtbewerking
kijk
ook op andersactievenegmond.jouwweb.nl
Engels
Biljarten
lessen, workshops, vragen voorleggen aan onze vrijwilligers.
Spaans
Dinsdag SOOS
hulp aan senioren omgaan met: tablet, computer, laptop en
smartphone.

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Woning VERKOPEN?
Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

DORPSHUIS HANSWIJK EGMOND AAN DEN HOEF
BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

Een winkel vol

Hippe Kamerplanten
Herenweg 25 1935AB Egmond-Binnen Tel: 072-5061488

Kwaliteits- en merkkleding tegen

OPHEFFINGSPRIJZEN!
NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
www.kdvegmond.nl

072-571 20 45

De Mare
Europaboulevard 322-324
Egmond aan Zee
Voorstraat 114
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‘… En daarom heeft het zijne majesteit, koning Willem-Alexander, behaagt u
te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau…’ En vervolgens prikte
burgemeester Hafkamp het bijbehorende lintje op de borst van Egmonder Jan
Sander. Hem werd - op vrijdag de 13e - de eer gegund die onderscheiding te
ontvangen. Hij kreeg zijn onderscheiding, kort samengevat, voor zijn jarenlange belangeloze en tomeloze inzet voor onder meer de Stichting Egmonder
Pinck en het Museum van Egmond. Met dat laatste gaat Jan nu stoppen met
wat van dat werk vanwege zijn gezondheid.
De verrassing was groot die vrijdag de 13e. Jan Sander: ‘Ik ging uit van een
nieuwjaarsreceptie die in het Museum van Egmond zou zijn voor alle vrijwilligers van het Museum, de Pinck en het museum in de Prins Hendrik. Ik zou
dan meteen officieel afscheid nemen als vrijwilliger voor het Museum van
Egmond. Op het moment dat ik mijn zoon en kleinzoon daar al zag zitten,
voelde ik wel nattigheid. Maar goed, ik zag geen burgemeester, dus prima….
Ik kreeg een speech van Jan Apeldoorn, een mooie bos bloemen en een
cadeaubon en dacht dat ik goed wegkwam. De burgemeester kwam echter
speciaal daarom een half uurtje later.’ Goed dat Jan van zijn vrouw Wilma, die
in het complot zat uiteraard, zijn ‘knappe pak’ aan moest. Jan is zeer vereerd
met de onderscheiding. ‘Ik hoef niet zo op de voorgrond, maar het is een
natuurlijk wel een prachtige blijk van waardering.’

Kloknieuws
Olof Glorie liep afgelopen zondag in Schoorl alweer de 8km cross, samen met
zijn broer Bert, en finishte hier in 55’51”. Ons traditionele ‘gebaksrondje’ bracht
afgelopen zondag ruim dertig wandelliefhebbers op de been, onder fraaie winterse omstandigheden. Na afloop werd er genoten van een gezellig koffierondje
met gebak, waarbij ook “onze Cor” aanwezig was en hier zichtbaar van genoot.
Aanmelden voor de traditionele afsluiting op zaterdag 13 mei kan nog tot eind
januari bij Jaap Groen of Johan de Groot tegen betaling van €15.00 p.p.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 12 januari 2017: 1.Cees Imming en Bert Nienhuis 59,03 2.Bertus en
Gré Eeltink 54,17 3/4.Petra en Bert Maureau 53,47 3/4.Piet en Ditte Greeuw
53,47 5.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 50,00 6.Mar en Nico Imming 45,14
7.Afra Zentveld en Lammy vDeursen 43,75 8.Bep Dekker en Theo vGulik 40,97

Mgr. Jan Hendriks komt

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

Jan Sander
Koninklijk onderscheiden

9,-

Uitslag woensdag 11 januari 2017; 1e Dms te Bück- Eeltink 63,19% 2e
Dms Mossel – Zentveld 60,42% 3/4e Mevr. Druiven – Hr. Sluiter en Hrn
Eeltink- Mossel 57,64% 5e Hr. Broersen-Mevr. Blankendaal 54,17% 6e Hrn
Visser – te Bück 43,06% 7e Dms. Rodenburg – Baltus 37,50% 8e Dms.
Betel – Waelput 26,39%

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Na het inspannende weekend van vorige week, even pas op de plaats.
Behalve als het gaat vriezen natuurlijk. Met de vooruitzichten van vorst gaan
werkelijk alle remmen los. Wat is dat toch dat als er twee millimeter ijs in
de sloten ligt de schaatsfabrieken het niet meer aankunnen en de sportwinkels letterlijk leeglopen? Nu zal Egmond nooit hoog scoren op de ranglijst
van plaatsen waar de eerste marathon op natuurijs wordt verreden, maar
er zijn natuurlijk wel mooie plekjes waar je bij serieuze vorst de ijzers kunt
onderbinden. Zoals in Egmond-Binnen en Egmond aan Zee op verschillende
plaatsen aan langs de duinrand en in Egmond aan den Hoef op de gracht bij
de slotruïne. Voordat je daar echter kunt schaatsen, komen ze al terug van de
Elfstedentocht. Dat duurt een eeuwigheid.

Anna Elsje Cornelia Blaauboer-van Eck
Els
Zevenbergen, 18 juli 1929

Amsterdam, 10 januari 2017
Marinus Blaauboer

Tineke en Simon
		Sarah
		Jochem
Jacob van Gaesbeeklaan 1C
1391 CE Abcoude
Smidstraat 3, 1931 EX Egmond
aan Zee • tel: 072 8888805

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

TAPAS IN
EGMOND

Omdat

Open: Woe t/m zondag vanaf 17.30 uur
Menukaart - kijk op
www.casapaloma.nl

vaarwel

ieder
bijzonder

WE HEBBEN NOG

is...

RUIMTE

Henny Stoop

al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345

www.capella-uitvaartverzorging .nl
U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53

Voor meer info:

WWW.UITVAARTDEKKER.NL

TE HUUR

2 kantoorruimtes á 80 M2
in Egmond aan Zee met terras
en parkeerplaats
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Het gaat, zoals zo vaak, misschien wel meer om de lol vooraf dan de
werkelijke gebeurtenis. Je verkneukelen aan het idee dat er binnenkort in
de Egmonden geschaatst zou kunnen worden, maakt een Hollandse winter
compleet. Totdat je hard onderuit gaat op je fietsie…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

We zullen haar altijd blijven missen.

Marianne en Fred
		Noor

Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

Bevroren slotgracht van eerder deze winter

Na een kort ziekbed is mijn lieve en zorgzame vrouw, onze
geliefde moeder en allerliefste oma vredig ingeslapen.

Jochem en Anita

Op zondag 22 januari is er een bijzondere eucharistieviering in Egmond
aan Zee. De hulpbisschop van Haarlem, Mgr. Jan Hendriks, heeft te kennen
gegeven te willen voorgaan in de Eucharistieviering van 10.00 uur. Belangrijk
in het ambt van bisschop is het verbinden van alle kerkleden. De viering wordt
dus bijzonder als veel kerkgangers samenkomen met de bisschop. Daarom
onze oproep om met velen te komen. Met hartelijke groet, Locatieraad O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen, Egmond aan Zee.

Bridge SOOS ,,Anders Actieven “
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
www.dubbelblank.nl

info: 06-12688657
Zondag 8 t/m dinsdag 24 januari
GESLOTEN i.v.m. verbouwing

DORPSGENOTEN
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Nominaties beste sporters Bergen
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef
072-5066171

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Soul-Connection
Soul-Connection
Soul-Connection

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
Met
help ik jou en je
kind de
metLuisterkind
vragen en Methode
problemen.
kind met vragen en problemen.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik jou en je
de mail
info@soul-connection.nl
in- en verkoop of zoekopdrachten. Met de Luisterkind
de mail info@soul-connection.nl

Renske Endel met demonstratie op Bergens Sportgala

en problemen.
Christine Dekker
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan denkind
Hoef met vragen
Christine Dekker
www.soul-connection.nl
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
www.soul-connection.nl

De nominaties voor de beste sporters in de gemeente Bergen zijn bekend. Onder
voorzitterschap van Cor Mooij hebben de juryleden Peter van Huissteden (wethouder sport gemeente Bergen), Martin Mooij (Sportfotograaf), Peter Stroomer (SportGeen bezoek aan een praktijk alles gaat
via
raad
BES), Stephanie Tijmes (ex-topturnster), Ruud de Waard (Redacteur Rodi
SCHILDERSBEDRIJF
Media)
en Rob Bijl (Dynamic Fit) hun keuze gemaakt uit de diverse aanmeldingen
de mail info@soul-connection.nl
in maar liefst zeven categorieën: Sportman: Indy Dontje (autoracen, GT3), Ronald
Schröer (atletiek, hardlopen) & Ivar Slik (wielrennen). Sportvrouw: Brenda Beers
Christine Dekker
(Softbal), Sanne Visser (Powerlifting) & Nicole Weijling-Dissel (atletiek, hardlopen).
Sporttalent: Katie Cowles (Trampolinespringen), Stan Nijhuis (atletiek, hoogsprinwww.soul-connection.nl
ONDERHOUD
gen) & Rakim Foy (snowboarden). Aangepaste sporten en promotor van aangeEN NIEUWBOUW paste sporten: Jessie Tik (sportpromotor), Annemiek Eeltink-Glas (sportpromotor)
& Remco Glas , Lars van Veen en Dylan Pannekeet (voetbal). Sportcoach: Angeline
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Jehenson (skiën), Paul Tabak (wielrennen) & Rogier Bunnik (voetbal). Sportploeg:
Tel. 072 5064695 The Bears – Heren 1 (honkbal), ZVV White Stones D1 (zaalvoetbal) & HV Berdos
Poppenkast
Mob. 06-53794624 - Heren Senioren (handbal). Sport vrijwilliger: Simon Out van Tennis Club Schoorl,
ap.beukers@quicknet.nl VUT Ploeg van VV Egmondia & Nick Stam van VV Egmondia.
Op zaterdag 28 januari 2017 vindt de prijsuitreiking plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee tijdens het “Sportgala 2017” van de gemeente
Bergen. Met als hoogtepunt, naast de uitreiking van de diverse prijzen, een
spetterend optreden van Limitless Fitness, Dynamic Fit en Renske Endel. De
avond begint om 20.00 uur en de zaal is om 19.30 open. Kaarten zijn gratis
aan te vragen via de mail: info@sportersbes.nl.

Kinderopvang de poppenKast
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
l
l
l
l
l
l
l

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

P

De

BEUKERS

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

THIJS!
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Allergie
Acupunctuur

Suzan Tervoort
Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
06 21 83 47 93
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

T: 06 184 525 31

Direct van het fornuis naar uw huis!
lekker@thuisaantafel.nu

Bel me Teen!
medisch pedicure
Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Egmondse Almanak
Voor gehele almanak zie www.belleman.nl onder knop “De Egm. Almanak”
JANUARI Do 19 Langwandelen vanaf PostaanZee 13.15u
Do 19 Huiskamerproject, De Schulp 14u
Vr 20 Uurtje wandelen, de Schulp, 10u
Vr 20 Open middag Anders Actieven in Hanswijk 14u
Vr 20 Lezing Egmondse School in Huys Egmond
Za 21, Zo 22 Egmond Wandel Marathon
Vr 27 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13u
EXPOSITITES Fred Valkering in de Hanswijk t/m februari

Ouderenochtend
In Het Gebouw, Trompstraat 2 Egmond aan Zee gaat het donderdag 26 januari over de natuur, de vogels en de ontwikkeling van de Biesbosch. Om 10.00
uur staat de koffie voor u klaar.

Alex Pastoor bij Zeevogels
Op uitnodiging van de BOC en de Club van 100 komt Alex Pastoor op vrijdag
3 februari naar Zeevogels. De huidige trainer van eredivisieclub Sparta Rotterdam zal in de kantine zijn
ervaringen uitwisselen als speler
en trainer op het hoogste
voetbalniveau in Nederland en
in het buitenland. De aanvang is
19.30 uur. U bent lid en ouder
dan 18 jaar of sponsor, donateur,
vrijwilliger, lid van de Club van
100 van Zeevogels en u wilt
hierbij aanwezig zijn? Meldt u
zich dan telefonisch aan
072 – 506 4779 of per mail
bestuur@zeevogels.nl. Aanmelden Alex Pastoor
kan tot vrijdag 27 januari.

Hét dieet van Nederland
			

Herenweg 173
1969 LB Egmond aan den Hoef
06-22452571
www.somethingelsehealth.nl

4

18 JANUARI 2017 - NUMMER 617

Heilig Vormsel
Zit je in de brugklas en lijkt het Heilig Vormsel je een verrijking van je leven, dan is er op donderdag 26 januari een informatieavond. Deze vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk in Heiloo en begint om 19.30 uur. Voor informatie kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat of met Jacqueline Grossat, Egmond-Binnen, op 072 5070077.

Ecologische verbinding in Bergen
PWN verricht in januari werkzaamheden aan de natuur rondom de nieuw aangelegde faunatunnel onder de Egmonderstraatweg. Om de faunatunnel goed te laten functioneren en de twee duingebieden écht te verbinden gaat PWN
de bosranden omvormen tot een open gebied met een begroeiing van bloemrijke kruiden en lage struiken (zonnige
zomen). Hiervoor zijn kapwerkzaamheden rondom de faunatunnel en in de buurt van de Bloedweg nodig. Er zullen in
de nieuwe situatie twee klappoorten komen bij de ingang van het duingebied. De werkzaamheden startten half januari
2017. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.pwn.nl/werkenaandeduinen.

Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans is een landelijke campagne ter ondersteuning van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. De kerken hebben een onmisbare plek in onze samenleving en verdienen uw
steun. Dit jaar wordt de Actie Kerkbalans van 21 januari tot en met 5 februari gehouden onder het thema: “De kerk
verbindt”. Op zaterdag 21 januari 2017 zullen om 13.00 alle kerken de klokken luiden als start van Actie Kerkbalans.
U weet nu waarvoor! Ook na 5 februari is uw financiële bijdrage uiteraard van harte welkom.

• Warm gebakken SLIPTONG
p/st € 1,50 4 voor € 5,50

MEGA STUNT!

Bij aankoop van 500 gr
kibbeling voor € 7,en tegen inlevering van deze
bon ontvangt u op=op

Op donderdagmorgen 26 januari 2017 zal van 10.00 – 12.00 uur de eerste Mantelzorgsalon in 2017 voor mantelt.w.v. €
zorgers van de Stichting Welzijn Bergen worden gehouden in het Ontmoetingscentrum PostaanZee, Voorstraat 82a
Kilo 12.50
in Egmond aan Zee (info@postaanzee.nl), 072-582 23 10. Onderwerp is ‘mantelzorgunits’, een persoonsgerichte
woonoplossing voor mensen die mantelzorg ontvangen of verlenen. Mantelzorgers uit Egmond, Bergen en Schoorl zijn
Kilo  10.00
van harte welkom en de entree is gratis. Aanmelden is niet verplicht. U kunt altijd andere belangstellenden meenemen.
Meer informatie bij Carla Klok, tel. 072-5095267 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur) of stuur een mailtje naar
C.Klok@welzijnbergen.nl.

Strijd tegen de windmolens
Er is veel onzekerheid of de windmolens voor de Hollandse Kust nu definitief worden geplaatst. De Tweede Kamer
heeft besloten gebieden tussen de 10-12 mijl aan te wijzen als extra ruimte voor windmolenparken. Dat wil nog niet
zeggen dat de plaatsing in het zicht daarmee definitief is. Tegen het uitbreidingsbesluit is geen beroep mogelijk. Maar
op de kavelbesluiten die hieruit voortvloeien is, mits er een zienswijze is ingediend, wél beroep bij de Raad van State
mogelijk. En zolang de Raad van State zich hierover niet heeft uitgesproken, is plaatsing op deze locaties nog niet
definitief. Via deze beroepsprocedure kunnen wij als burgers nog onze stem laten horen. En daarmee ook een signaal
naar de politiek afgeven. Bezwaren moeten vóór 27 januari worden ingediend. Indien u als persoon of als rechtspersoon bezwaar wilt aantekenen, neem dan voor meer informatie contact op met de vrijehorizon@gmail.com. Wilt u zich
als privépersoon aansluiten bij de door de Stichting aan te spannen beroepsprocedure, dan kunt u dat kenbaar maken
door een email te sturen naar vrijehorizon@gmail.com. Ook voor verdere vragen kunt u daar terecht. Hoe meer zienswijzen worden ingediend, hoe duidelijker we de overheid laten weten dat we het niet eens zijn met deze plaatsing in
het zicht en dat IJmuiden een in alle opzichten beter alternatief is. Stichting de Vrije Horizon.

8 voor € 10,00

• Verse ZALMRUGGETJES in oester-, knoflook, of caribbeanmarinade
p/st € 2,3 voor € 5,00
• Ouderwets gerookte ZALMBUIK
500 gr € 7,1 kilo € 12,50
Verse ZALMFILET

KABELJAUWHAASJES
€ 23,50 per kilo
Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

1 ger. Makreel

Presentatie mantelzorgunits

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

3,- GRATIS

1 kilo € 14,50

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

STOLWIJKSE boeren kaas
GEITENKAAS belegen
KORIANDER fenegriek kaas

3,95
500 gram 3,95
250 gram 1,50
500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

✄
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CULINAIRE VERASSING

Veel belangstelling bij opening Huys Egmont
‘Trots op wat we
hebben bereikt.’
Het voormalig Historisch Informatie
Centrum (HIC) aan de Slotweg is
omgetoverd tot een prachtig bezoekerscentrum onder de naam Huys
Egmont. Voorzitter van Historisch
Egmond, Martijn Mulder, op de dag
na de opening: ‘We zijn heel trots
dat we tot zo’n mooi resultaat zijn
gekomen. Nu kunnen we in deze
mooie ruimte de rijke historie van
Egmond nog beter voor het voetlicht
te brengen. Zeker de presentatiezaal
met de levensgrote afbeelding van het kasteel op de achterwand, wordt volgens mij een publiekstrekker. Net als de
permanente tentoonstelling van Jos Hof, maar eigenlijk ademt alles hier Egmonds historie. Tot en met het oude tapijt
en de bel uit het voormalig raadhuis aan de Slotweg aan toe. Die zijn hier helemaal op hun plek – letterlijk.’ Nadat
vrijdag de ‘generale’ was geweest voor het college van B&W en de raadsleden, was zaterdag de openingsdag die met
zo’n 165 bezoekers een groot succes was. Wilt u het met eigen ogen aanschouwen? In het weekend is Huys Egmont
i.i.g. geopend van 14 tot 17 uur en verder als de Egmond-vlaggen aan de gevel wapperen. De eerste lezing in bezoekerscentrum Huys Egmont is van auteur Peter van de Berg over de Egmondse School en wordt gehouden op vrijdag
20 januari (20:00u). Van den Berg gaat in woord en beeld terug naar de tijd van de Art Summer School van George
Hitchcock en vertelt alles over de schilders en hun werken. Voor meer informatie en kaarten: www.historischegmond.
nl/agenda.

Tiny House in Bergen?
Om te peilen of er interesse is om te wonen in een Tiny House in de gemeente Bergen is er een bijeenkomst op woensdag 18 januari georganiseerd, waar informatie over deze populaire nieuwe woonvorm wordt verstrekt. Tijdens de avond
zal tevens een enquête worden gepresenteerd om de interesse in kaart te brengen. Aanvang 20.00 uur in Blooming,
Duinweg 5 in Bergen. Marjolein Jonker en Monique van Orden van Tiny House Nederland verzorgen de presentatie.

Colofon Dorpsgenoten

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer ex.
Een keer per maand of los tarief is dit € 18,25 (of 15,50 factuur
via mail). Voor de voorpagina rekenen wij een toeslag van 50%.
Wijzigingen in vaste advertenties € 3,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het
aanleveren van uw advertentie kan via e-mail en fax. Uiteraard kunt
u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen per e-mail
aanleveren. Deadline is maandagmorgen 11.00 uur.

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Diesel Service Kennemerland
voor reparatie van verdelerpompen en verstuivers
voor de merken: BOSCH/C.A.V./LUCAS/
ZEXEL/DENSO/DELPHI/SIMMS/...
testen van common rail injectoren volgens testplan incl. print rapport

www.dskl.nl / info@dskl.nl ma-vr 08.00-17.00 uur

tel: 06-44558182
Prinses Marijkelaan 3a - 1934 EA Egmond a/d Hoef

M.Druiven
Stoffeerderij

Stoffering voor
ieder interieur ...
uw huis
uw bedrijf
uw jacht

!

et goed

‘zit’ h
Bij ons

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

PUUR

PEDICURE SALON
Margreth Kool

(gediplomeerd pedicure)

w w w . s c h wo wnw e. sr c l heo vn ee r nl e. v

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

Herenweg 168, Egmond a/d Hoef

06-53192755
w w w . s c h o n e r l e v e n . n l
"Dat
wil iedereen!"
iedereen"
"Dat wil
w w wschonerleven.com
. s c h o n e r l e v e n . n l

www.puur-pedicure.nl

