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www.dorpsgenoten.info

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

Zendmast in Egmond aan den Hoef
houdt gemoederen bezig

WATERSTANDEN

Opheffingsuitverkoop!

(van de redactie)
Inmiddels is het wel duidelijk: het verhaal over de mogelijke gezondheidseffecten van straling afkomstig van de UMTS-mast in Egmond aan den Hoef heeft wel wat losgemaakt, zowel in het dorp als in de
media. Ook in deze editie van Dorpsgenoten staat een ingezonden reactie op het verhaal en de reactie
daar weer op. Tijd om de zaak kort te sluiten.
De discussie zou moeten gaan over hoe we erachter kunnen komen wat nu daadwerkelijk de effecten zijn van het
langdurig blootgesteld staan aan elektromagnetische straling. Eigenlijk trekt niemand in twijfel dat elektromagnetische
straling niet goed is voor een mens. Echter, het draait allemaal om de dosis die je te verwerken krijgt. En natuurlijk,
het zou dus kunnen dat de UMTS-mast weinig tot geen effect heeft op de gezondheid. Maar zie het eens als al die
toevoegingen in het voedsel van vandaag de dag. Per stuk en per product blijven ze allemaal ruim binnen de norm, net
als de straling vanaf de UMTS-mast. Maar alles bij elkaar…

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
8 wo 7:15 12:25 20:55
9 do 1:04 9:35 13:40 22:14
10 vr 2:15 10:24 14:36
11 za 0:11 2:58 10:54 15:19
12 zo 1:12 3:40 11:34 15:57 VM
13 ma 1:56 4:25 12:25 16:37
14 di 2:36 4:58 13:09 17:16
15 wo 2:56 5:36 13:54 17:51

Kijk verder in de krant
Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

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

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

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Foto (redactie): De UMTS-mast als een baken in een zee (van huizen…)
In de afgelopen vijf tot tien jaar is het gebruik van mobiele apparaten explosief toegenomen. Er zijn zelfs net iets meer
mobiele telefoons dan er mensen op aarde zijn (>7 miljard)! In de meeste huizen zijn inmiddels talloze apparaten
die elektromagnetische straling uitzenden en ons lichaam/welzijn beïnvloeden. Het is blijkbaar de prijs die we (willen?) betalen voor deze ontwikkelingen. Er zijn echter wel steeds meer mensen die in ieder geval over die prijs willen
meepraten. En geïnformeerd willen worden. Dat kan toch nooit verkeerd zijn, dus waarom dan die aversie tegen het
(kleinschalige) onderzoek?

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

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

BOOM

P

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

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

Soul-Connection
Soul-Connection
Soul-Connection

Woning VERKOPEN?
Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818

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.
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via

Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik jou en je
Met de Luisterkind
de mail
info@soul-connection.nl
de mail info@soul-connection.nl
kind met vragen
en
problemen.
Christine Dekker

info@kruijffmakelaardij.nl

Christine Dekker

www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl

DORPSGENOTEN

Geen bezoek aan een 2praktijk alles gaat via
SCHILDERS- EN
de mail info@soul-connection.nl

Collecte Vastenactie
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OVERLEDEN

GLASZETBEDRIJF
Woensdag 15 maart as. is er weer de 2e vasten meditatieavond van de
gezamenlijke kerken in de Egmonden in de PKN-kerk ,Trompstraat, Egmond
Christine Dekker
aan Zee. De dienst begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.15 uur. Ook
www.soul-connection.nl
dit jaar hebben de kerken van de drie Egmonden weer samen een project
voor
de vastenactie, nl. voor inkomen en opleiding voor vrouwen en jongeren in
Myanmar (Birma). Tijdens de dienst zal hiervoor worden gecollecteerd. U kunt
Anna van Burenlaan 82
uw bijdrage ook storten op rek.nr. NL24 RABO 0315702710 tnv “Vastenactie
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
2017”.

Wim Baltus

EGMOND

vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77

Visclub ziet ze vliegen

levenspartner van Gianna Berdarini
1956

PASFOTOSERVICE

2017
De crematie heeft plaatsgevonden
te Modena, Italië.

Correspondentie: baltus.rob@hotmail.be

Primera Het Hoekstuk

Foto (aangeleverd): Winnaar Leo van Duin: ready to take off….
Zeevisvereniging ‘Bij Nacht en Ontij’ timmert hard aan de weg. Niets is deze
Egmondse vereniging te gek om het voor de leden zo interessant mogelijk te
maken. Zelfs is deze ‘Club in Beweging’ al meer dan 40 keer op visexpeditie
geweest in het buitenland. Nu was er weer iets speciaals: een heuse helikoptervlucht voor het lid met de meeste precisieworpen. In dit geval, met heel
veel dank, beschikbaar gesteld door een enthousiast lid. De winnaar werd
uiteindelijk Leo van Duin. Hij mocht zaterdagmiddag direct na de prijsuitreiking in de helikopter stappen (zie foto). Inlichtingen over de vereniging via
secretaris Theo Minneboo.

Wim Verdonk pakt zijn kans
Wim Verdonk uit Egmond aan den Hoef is donderdagavond is de winnaar van
de wekelijkse strijd om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Henk Verdonk junior verliet al snel door pech het strijdtoneel. Zijn jongere broer, Wim Verdonk, sloeg vervolgens een niet meer te overbruggen gat.
Bakkummer Alwin Hes werd tweede, gevolgd door Uitgeester Wilfred Knegt.

Kloknieuws
Olof Glorie blijft volop actief met elke week zijn deelname aan een wedstrijd
in de regio: zondag 19 februari, cross in Zaandam, 8km in 44’59”; zondag
26 februari, ‘polder-loop’ in Obdam, 10km in 50’41”; zondag 5 maart,
Den Helder-Schagen, 25km in een tijd van 2.33’34”. Komende zondag 12
maart is er een wandeling van ongeveer 12 à 13 kilometer in de omgeving
Bergen. Neem uw duinkaart mee! Vertrek zondag 09.00 uur per auto vanaf
de hoek Pieter Schotsmanstraat/Voorstraat.

Filmdrama in De Schulp
Op zondag 12 maart organiseert Dorpshuis De Schulp, Visweg 45 in EgmondBinnen weer een filmmiddag. Deze keer is het een drama uit 2015. Sabine
de Barra is tuinarchitecte aan het paleis van Versaille. Ze heeft weinig oog
voor de klassieke ontwerpen van de man die haar heeft aangenomen, de
beroemde architect Le Notre en voelt zich aangetrokken tot de geheimzinnige
Le Notre. Dankzij haar eerlijkheid en haar medeleven zal ze alle obstakels
overwinnen en in de gunst vallen van de Zonnekoning Louis XIV en Le Notre.
Aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 14 uur, kosten € 4,00 per persoon.

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Janny Swart-Polle
kinderen en kleinkinderen

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

Maart 2017, Egmond aan den Hoef

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

MU ZI e k W e r

t
k p La a S

De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden, klassieke-,
jazz- en popmuziek

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool

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,Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!
• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Voor meer info:

Dag en nacht bereikbaar via

06-49704045

072 - 589 54 53

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

WWW.UITVAARTDEKKER.NL

notaris:

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

Als we 60 jaar geleden zouden hebben geweten hoe slecht roken is, zouden
mensen dan nog steeds zo massaal zijn gaan roken? Als we toen wisten dat
alcohol zoveel schade zou berokkenen, zouden we kleine kinderen dan nog
steeds een slokje bier hebben laten proeven? Och, dat is toch gezellig? Wat
geeft het nou? Het geeft wel aan hoe weinig we blijkbaar met onze gezondheid bezig zijn. Althans, de nadelen van de consequenties wegen blijkbaar
(nog) niet op tegen de voordelen. In het geval van de UMTS-mast én alle
apparaten die we in huis hebben, gebruiken en straling uitzenden: de mindere
bereikbaarheid, tragere verbinding of slechtere dekking is blijkbaar erger dan
de mogelijke gevolgen voor onze gezondheid. En die willen we dan ook (liever) niet weten. Of zou het zo zijn dat de meesten van ons eigenlijk sowieso
geen idee hebben hoe het zit? Ik heb geen idee in ieder geval, maar zou het
wel graag willen weten. Dus: prima idee dat onderzoek.

Hanswijk

De belangstelling was hartverwarmend.
Het doet ons goed om te weten,
dat hij door zo velen werd gewaardeerd
om wie hij was.

...even naar Primera

www.primera.nl

info@overwegendnotariaat.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

Dorpshuis

Cor Swart

Het Hoekstuk 4
1852 KX Heiloo
Tel. 072 - 533 52 58

mr. Erica van NimwegenDijkstra

JOOOI

072-5066171

SCHILDERSBEDRIJF

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

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

DORPSGENOTEN

Wij willen iedereen bedanken voor alle reacties
na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

Dorpshuis Hanswijk zoekt een

Schoonmaakhulp

Tijdverdrijfslaan
Herenweg
162 1
Egmonda/d
a/dHoef
Hoef
Egmond
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
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500e weerfoto Sjef Kenniphaas

Bel me Teen!
medisch pedicure

voor 6 tot 8 uur per week
verdeeld over 3 ochtenden

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

Voor info: tel. 0631797733

10 jaar

Foto (Anne Klijnstra): Egmonder Sjef Kenniphaas bij RTL Nieuws

11 Maart Feestelijke open dag van 11:00 tot 16:00

-

11:00 tot 13:00 demonstratie Microblading
14:00 tot 15:00 demonstratie Oxy-peeling
Gratis huid en make-up advies
10% korting op de producten van Instituut Esthederm
20% korting op de producten van
Dr. Renaud en LookX make-up
- Laat je nagels lakken met één van onze
gelpolish lakken voor € 15,- De 1e 25 klanten die deze dag een afspraak
reserveren, ontvangen een goodiebag

M.Druiven
Stoffeerderij
Stoffering voor
ieder interieur ...
uw huis
uw bedrijf
uw jacht

Actie de hele maand maart!!

10% korting op de pedicurebehandelingen

oed!

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee – 06-12955593 – www.schoonheidssalondessa.nl

g
‘zit’ het
Bij ons

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

(Tekst en foto: Anne Klijnstra NH Nieuws) Weerfotograaf Sjef Kenniphaas uit
Egmond aan Zee was donderdag te gast op de redactie van RTL Nieuws op
het Mediapark in Hilversum. Die dag was namelijk zijn vijfhonderdste weerfoto tijdens het nieuws op tv te zien. Sjef is hofleverancier van de foto's bij
weerberichten op televisie. Ter ere van zijn vijfhonderdste foto op tv werd hij
uitgenodigd voor een rondleiding op de redactie van RTL Nieuws. Kenniphaas
vond het allemaal maar wat spannend, maar voelde zich ook zeer vereerd.
Zijn foto's herkennen de weermannen uit duizenden. "Die compositie van
dat strand en die wolken, die vergezichten, dat is toch wel uniek", aldus de
weerman van RTL.

Theater Toemaar bij PostaanZee
Zaterdag 11 maart treedt Theater Toemaar op bij ontmoetingscentrum
PostaanZee in Egmond aan Zee. Theater Toemaar bestaat uit een twintigtal
enthousiaste vrouwen en mannen met muzikale begeleiding. Zij hebben
speciaal voor Egmond aan Zee een programma vol vrolijke herkenning. Het
optreden is van 15.00 t/m 16.30 uur inclusief een korte pauze. De toegang
is vrij met een vrijwillige gift na afloop. Ontmoetingscentrum PostaanZee is
vanaf 14.30 uur geopend.

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

OPHEFFINGSVERKOOP!
KOLBERTS

JACKS

V-HALS PULLOVERS

ook grote maten en
lengtematen

korte en lange modellen in de
modekleuren

vele modekleuren

59,- 89,- 119,KATOENEN
ZOMERPANTALONS

49,90

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74
DORPSGENOTEN

69,90

POLO’S - VESTEN SWEATSHIRTS
zeer aantrekkelijke prijzen!

2 voor

98,-

2 voor

39,95

lange en korte mouw
diverse merken

2 voor

59,90

129,-

MODIEUZE SHIRTS

van Traffic

nu

69,- 89,-

nu
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Schoonheidssalon Dessa
bestaat 10 Jaar!
vloeren

Houten- en
laminaatvloeren
Tel 0651 219635
LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?
Foto (aangeleverd): Het team van Schoonheidssalon Dessa
10 jaar Schoonheidssalon Dessa! ‘Als ik terugkijk op de afgelopen 10 jaar
is de salon ontzettend gegroeid. Wat klein begon, is uitgegroeid tot een
volwaardig instituut en daar ben ik ontzettend trots op’, vertelt Dessa. ‘Vanaf
deze maand gaan wij ook pedicurebehandelingen aanbieden en dat maakt
ons ‘alles onder één dak’-concept dan ook helemaal compleet. Door de
samenwerking met een huidtherapeute kun je ook voor huidtherapeutische
behandelingen terecht bij Schoonheidssalon Dessa. Bij dergelijke behandelingen moet je denken aan couperose, littekens, overbeharing et cetera.
Maar zonder onze klanten en het in ons gestelde vertrouwens had de salon
nooit zo kunnen uitgroeien. Om ons jubileum te vieren organiseren wij op
zaterdag 11 maart een open dag met demonstraties en leuke acties. Zien wij
u ook zaterdag 11 maart van 11:00 tot 16:00 bij Schoonheidssalon Dessa
aan Voorstraat 92 in Egmond aan Zee? Iedereen is van harte welkom.’ Dessa,
Claudia & Jaleesa.
Programma: 11 maart feestelijke open dag van 11:00 tot 16:00
- 11:00 tot 13:00 demonstratie Microblading
- 14:00 tot 15:00 demonstratie Oxy-peeling
- Gratis huid- en make-up advies
- 10% korting op de producten van Instituut Esthederm
- 20% korting op de producten van Dr.Renaud en LookX make-up
- Laat je nagels lakken met één van onze gelpolish lakken voor € 15,- Voor de 1e 25 klanten die deze dag een afspraak reserveren ontvangen
een goodiebag
Actie de hele maand maart!! 10%korting op de pedicurebehandelingen
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee – 06-12955593 – www.schoonheidssalondessa.nl

GAS - -CV
- WATER
- SANITAIR
- RIOOL
- ZINKDAKWERKEN
GAS
CV
- WATER
- RIOOL
- ZINKen en
DAKWERKEN

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

Allergie
Acupunctuur
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

Hét dieet van Nederland

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Herenweg 173
1969 LB Egmond aan den Hoef

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

Start collecteweek Reumafonds

06-22452571
www.somethingelsehealth.nl

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Het Reumafonds houdt in de week van 13 t/m 18 maart 2017 haar jaarlijkse
collecte om geld op te halen voor de bestrijding van reuma. Voor Egmond aan
Zee zoekt het Reumafonds nog collectanten. Wilt u zich inzetten voor een
beter leven met reuma vandaag en een toekomst zonder reuma? Word dan
collectant of medeorganisator voor het Reumafonds. Contact: Irma Alderlieste,
tel.nr. 072-5314921 of 06-29560525.

STOPCONTACT

Egmondse Almanak
MAART Do 9, Tulpenwandeling, PostaanZee, 9.45u
Do 9 ZingenaanZee, PostaanZee, 14u
Zo 12 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Zo 12 Hoever Playbackshow, Hanswijk, 13.15u
Zo 12 Voorlichting Detoxen, Thuiskamer Egmond-Binnen 14u
Di 14, Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u

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

SV Prins Hendrik
De uitslagen van maandag 27 februari: E-klasse: Dirk Roele, Arie Wijker,
Cor Wijker 100. A-klasse: Nico Tuls 99; Yvonne Krab, Gerrit Gravemaker, Jos
v.d.Outenaar en Roland Sloot 97. B-klasse: Willem Reemst 98, Jaap Schipper
97, Mieke v.d.Outenaar 90. Pistool: Dirk Roele 49; Arie Wijker 48; Yvonne
Krab 45.

Geopend geopend donderdag
t/m zondag vanaf 11.00 uur

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 1 maart 2017: 1e Mevr. Blankendaal – Hr. Broersen
67,50% 2e Fam. Sluiter 65,00% 3e Hrn Bok – Eeltink 60,00% 4e Dms
te Bück – Eeltink 56,94% 5e Dms v. Deursen – Zentveld 54,86% 6e Mevr.
Druiven – Hr. Groot 48,33% 7e Hrn te Bück – Visser 37,50% 8e Dms.
Rodenburg – Baltus 30,83% 9e Dms Betel – Waelput 30,56%.

Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

IN
BADKAMER?
Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?
Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

Stichting Kinderopvang De Egmonden is een actieve en springlevende organisatie voor
professionele kinderopvang. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en bieden
een veilige basis waarin uw kind wordt uitgedaagd om te ontplooien. Omdat kinderopvang méér
is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!

Egmondia komt te kort
tegen koploper Vrone
Egmondia heeft in de wedstrijd tegen Vrone een weliswaar geflatteerde maar
verdiende 4-0, nederlaag geleden. Al in de 11de minuut ging het mis voor de
blauwwitten toen een overtreding werd gepromoveerd tot een penalty, die
Vrone benutte: 1-0. Na een half uur kwam Vrone op 2-0 toen Tico Tervoort
zijn eigen keeper verraste. Ook het derde doelpunt kwam door een eigen
fout: 3-0. Na rust toonde Egmondia meer body en wachtte Vrone rustig zijn
momenten af. Pas in de laatste minuut van de wedstrijd werd zo’n counter
alsnog benut: 4-0. Zondag tegen S.V.A. is de kans op revanche.
DORPSGENOTEN

Altijd een opvangvorm die bij u past

We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12
jaar in Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond
aan Zee en Bergen
Meer informatie kunt u
vinden op onze website
www.kinderopvangegmond.nl

5

• Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
• Naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar
• Peuterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
• Gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

U bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. Neem gerust contact met ons
op via telefoonnummer 072-5072153 of
info@kinderopvangegmond.nl. Ook kunnen
wij een berekening van de kosten voor u
maken. We helpen u graag verder!
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INGEZONDEN

AUTORIJSCHOOL Reactie op de brieven van dokter

KARE LS

Wie
volgt?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Tekenbureau
Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Ook voor ramen en kozijnen

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

acne, psoriasis, rosasea en eczeem.
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Duinweg 4 - Telefoon 072-5065077
mail2zensitive@gmail.com

PUUR

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,

PEDICURE SALON
Margreth Kool

(gediplomeerd pedicure)
Herenweg 168, Egmond a/d Hoef

06-53192755

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

ezond en Fi t ter
GG
e zond en Fi t t e r
Voedingscoach
Voedings
co a ch
Stop metStopdiëten!
met diëten!

www.puur-pedicure.nl
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

START NU met slank in 8 stappen cursus!

START NU met slank in 8 stappen cursus!

WIL JE LEKKER, PUUR EN ECHT ETEN?
WIL JE WEL WAT KILO’S KWIJT VOOR DE ZOMER, MAAR DOE JE DIT LIEVER NIET ALLEEN ?
WILdeJEcursus
LEKKER,
PUURwerken
EN ECHTweETEN?
Kom naar
en samen
stap voor stap aan een gezondere levensstijl
met verandering
in
je
voeding,
beweegpatroon
WIL JE WEL WAT KILO’S KWIJT VOORen DEontspanning.
ZOMER, MAAR DOE JE DIT LIEVER NIET ALLEEN ?

Kijk voor
op www.gezondenfitter.nl
actiestap
NIEUWS!
Kommeer
naar info
de cursus
en samen werken weonder
stap voor
aan een gezondere levensstijl
Of bel voor meer info naar Sandy ter Horst
met verandering
je voeding, beweegpatroon en ontspanning.
06 46
43 42 in26

Kijk voor meer info op www.gezondenfitter.nl onder actie NIEUWS!
Of bel voor meer info naar Sandy ter Horst
06 46 43 42 26

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

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!
wasserij
Voor
al uw bloem-,
rouwen trouwstukken
dubbelblank

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

Lid van de Euroflorist

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Bloembinderij De Duinroos
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

40 soorten Tapas

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Tapas verrassingsmenu

De hele week door Essentrics
en Pilates. No nonsense sfeer,
vriendelijke prijzen, kleine
groepen, voor iedereen
toegangelijk, alle leeftijden met aandacht
voor klachten en blessures!
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!!!!!!
www.wilma-pilates.nl
tel:0725066145 6of 06-21287899

€ 19,50 p.p
Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.
Geopend van wo t/m zon vanaf 17.30 uur
Ingang achter D'Oude Clipper • Smidstraat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

DORPSGENOTEN

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 27 februari 2017: 1.Fam.dGoede 56,25 2.Fam.tBück 51,25 3.Fam.
Eeltink 50,00 4/5/6.Fam.vGulik 48,75 4/5/6.D.dKlerck en T.Rosendaal 48,75
4/5/6.Fam.Zwart 48,75 7.R.Druiven en A.Wijker 43,75

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 2 maart 2017: 1.Bertus en Gré Eeltink 66,67 2.Bep Dekker en Thea
Rosendaal 57,29 3.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 52,08 4.Petra en Bert
Maureau 45,83 5.Nico Imming en Theo vGulik 39,58 6.Piet en Ditte Greeuw
38,54

‘LITTLE RASCALS’
in Egmond-Binnen
Onder leiding van dirigent Marije Koopman zal het fanfareorkest Eensgezindheid aanstaande zaterdag 11 maart om 20.00 uur in dorpshuis ‘de Schulp’
diverse ondeugende, eigenwijze en geheimzinnige nummers laten horen in
samenwerking met entertainer Robin Visser. De vereniging is druk doende
geweest om de ondeugendheid en raadselachtigheid de hele avond vast te
houden met muziekstukken met elk zijn eigen karakter. Ook de soms ongehoorzame jeugd van muziekvereniging Eensgezindheid zal onder leiding van
Birgitte van Es een spectaculair concert geven.

Jannie Bjørnsen-Groot overleden

LaNk
eTer
roNwaTer

Colofon
Dorpsgenoten

9,-

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

10 voor € 10,00

5 voor € 5,50

• Ouderwets gerookte MAKREEL
v.a. per stuk € 3,00

deze week 2 voor € 4,50

• Hollandse MAATJES HARING super lekker
4 voor € 5,50
altijd vers schoongemaakt p/st € 1,50

VERSE ZEETONG OF SLIPTONG
op=op
TOP-KWALITEIT van kilo € 17,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50 - 3 kilo € 35,De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

BLACK LABEL oude snijdbare kaas 500 gram 3,95
GEITENKAAS lekker belegen
500 gram 3,95
Biologische SCHARRELHOENDERS 2 stuks10,00
Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS Culinaire verrassing

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Slagroomsoesjes
20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,Kruidkoek
nu € 1,Bosvruchten muffins
3 voor € 1,Paashaas gevulde koeken
5 voor € 2,Foccacia tomaat pesto
2 voor € 1,-
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SERIEUZE
BEZORGER
072-5061201 of
info@belleman.nl

• Warm gebakken SLIPTONG

Kilo  10.00
Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

€

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Ten eerste wil ik hem danken voor de steun voor wat betreft de benadering
door de heer Renckens. Verder: het is interessant om het TNO-onderzoek te
noemen als bewijs dat er géén schade te verwachten is! Het is één van de
talrijke onderzoeken die mij ongerust hebben gemaakt en het is de reden
dat ik mij er de afgelopen 5 jaar uitvoerig in verdiept heb. Immers bij dit
onderzoek (het COFAM-I onderzoek) werden 72 gezonde volwassen proefpersonen gedurende slechts 20 minuten in een aantal sessies blootgesteld
aan een stralenbelasting van 1/3600ste van de toegestane stralenbelasting
in Nederland. Bij deze relatief geringe en kortdurende belasting werden
statistisch significante negatieve effecten gevonden bij zowel elektrogevoelige
als niet-elektrogevoelige personen en was er één uitvaller die onwel werd.
Even technisch: deze straling zorgt er o.a. voor dat er calcium de cel ingaat.
Daar veroorzaakt het schade waarna er een reparatiemechanisme in werking
treedt – dat is positief, maar daar is wél tijd voor nodig en als iemand continu
aan deze straling blootgesteld wordt is die hersteltijd er niet! Die straling gaat
namelijk dwars door muren heen (logisch, anders zou je binnen geen bereik
hebben, dus waar je kan bellen heb je straling) en die antennes staan altijd
aan, dag en nacht. Mijn ongerustheid is alleen maar toegenomen door het
lezen van de vele onderzoeken die schade aantonen.
Bloedonderzoek is objectief en is in het buitenland al een paar keer uitgevoerd (in een vergelijkbare situatie, namelijk in de omgeving van een nieuw
geplaatste mast) met overduidelijk negatieve veranderingen in het bloedbeeld.
Het zal duidelijk zijn dat dit op termijn gezondheidsklachten zou kunnen opleveren. Uiteraard valt er veel winst voor de volksgezondheid te behalen door
zelf maatregelen te treffen. Ik denk hierbij aan (vermindering van) straling binnenshuis van bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze babyfoon. En
ja, daar geef ik al jaren voorlichting over maar dat is in feite een taak voor de
overheid. Ik werk nu noodgedwongen met Belgische folders (die zijn in ieder
geval in het Nederlands). Ik ben het verder absoluut eens met collega Wijker
dat er ook andere zaken zijn die aandacht vergen. Ik schaar me dan ook achter
de oproep aan de politiek, en vandaar de vraag om dit bloedonderzoek voor
een ieder financieel mogelijk te maken. Tegen relatief geringe kosten is het
mogelijk om zichtbaar te maken of je je wel of niet zorgen moet maken. Dit is
logischerwijs óók in het belang van de overheid en de telecom-industrie.
Ik maak zelf trouwens dagelijks gebruik van een pc (sinds ongeveer 30 jaar),
laptop, smartphone, WiFi, bluetooth – you name it. Maar ik zorg er wél voor
dat ik niet continu in die straling zit! Dat kan ik, omdat al die apparaten ook
uitgezet kunnen worden. Maar dat kan niet met deze mast – waar niemand
in de buurt om gevraagd heeft notabene (want er was al uitstekend bereik
van in ieder geval KPN en Vodafone)! De omwonenden hebben dan ook vele
honderden bezwaarschriften ingediend om de plaatsing tegen te houden,
zonder het gewenste resultaat helaas. Vernieuwing prima, maar het moet wel
iets (positiefs) toevoegen. En dan sta ik vooraan (ik was hier de eerste die zich
aangemeld heeft voor glasvezel).
Nico van Amstel
8 MAART 2017 - NUMMER 624

Kilo 12.50

Drogisterij
Parfumerie

De bij vele Egmonders bekende Jannie Bjørnsen-Groot is tijdens een fietstocht
in de omgeving van haar woonplaats Langesund Noorwegen onverwacht
overleden. Een directe opname in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Zij is
87 jaar geworden. In het blad Schakels van december 2017 van de Stichting
Welzijn Ouderen Bergen werd zij nog beschreven tijdens haar verblijf in
Egmond. Haar hart lag hier én in Noorwegen, waar zij bijna 50 jaar getrouwd
was met haar Bjørn. Haar dochter Raghnild, getrouwd met Simon Blok, woont
in Egmond aan den Hoef. Enkele dagen voor haar vertrek naar Langesund
nam Jannie met een tot ziens ‘voorlopig’ afscheid. Zij zou na enkele maanden
weer terugkeren naar haar
geboortegrond. Helaas, het werd een definitief afscheid. Haar as zal worden
bijgezet in het graf van haar echtgenoot en deels ook verstrooid worden langs
het Delverspad, waar zij rust vond en al wandelend vele vrienden kon ontmoeten. Op de foto zien we haar op de plaats van haar oude school, in het
oudste stukje van Egmond aan den Hoef, waar nu ook de Stichting Historisch
Egmond is te vinden. (Door: Gerard Belleman)

Reactie Nico van Amstel
op de brief van dhr. Wijker

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

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.
Palsma

Foto (Gerard Belleman): Jannie Bjørnsen-Groot in Egmond

Ik wil allereerst aangeven dat ik de beide collega’s waardeer. Maar op een
dergelijke wijze met elkaar omgaan lijkt mij ongepast. De denigrerende
opmerking van de redactie dat dokter Renckens in Hoorn woont vind ik een
ongepaste opmerking.
Nu even inhoudelijk ingaan op de zaken die naar voren gebracht zijn. De reactie van dokter van Amstel lijkt sterk op de reactie van de mensen toen de eerste trein ging rijden (de koeien zullen geen melk meer geven) of de eerste auto
harder ging rijden (de mensen gaan dood omdat ze niet tegen die snelheden
bestand zijn). Nieuwe ontwikkelingen roepen door de eeuwen heen nieuwe
vragen op. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de gebruikte elektromagnetische velden grote schade bij veel mensen te weeg brengen. Daarover is
onderzoek gedaan door TNO. Er is dan ook geen reden om voor grootschalig
onderzoek te pleiten. Ik zou willen aanraden dat dokter van Amstel zich gaat
inzetten tegen die zaken die bewezen zeer schadelijk voor mensen zijn. Hij
is nu bezig zich druk te maken over iets wat maar tot zeer weinig schade zal
leiden. Er valt veel winst voor gezondheid te halen door zaken aan te pakken
waar we zelf iets aan kunnen doen. (Dat is lastiger dan de schuld buiten ons
zelf te leggen.)
Even wat feiten:
Aantal doden per jaar door roken: In Nederland: 19594 (Bron Jellinek.2013)
Aantal doden per jaar door ziekten door alcoholgebruik : in Nederland 1919
(Bron Jellinek 2013)
Aantal doden door verkeersongevallen per jaar: 621 waarvan een derde fietser
185(2015)
Aantal zelfmoorden per jaar: 1871 (2015)
Het aantal rokers onder jongeren neemt weer toe. Daar zou elke arts, ook dokter van Amstel, een vurig pleidooi tegen moeten houden. De heer van Amstel
zou een effectieve begeleiding aan alle jongeren van Egmond moet aanbieden
en de gemeente zou daar geld voor beschikbaar moeten stellen zodat er echt
iets aan het voorkomen van ernstige ziektes wordt gedaan. Effectief antirook
beleid dus. Effectieve aanpak tegen zelfdodingen, Daar valt de echte winst te
behandelen. Dokter van Amstel heeft gelijk: we moeten opletten als er zich
nieuwe ontwikkelingen voor doen, maar we moeten ook geen angsten hebben
voor onduidelijke risico’s. Dokter Renckens heeft gelijk: we moeten geen geld
uitgeven aan zaken die niet bewezen zijn of aan onnodige angsten.
Laten we ons concentreren op zaken waar we bewezen heel veel verbeteringen kunnen bereiken. Hierbij een oproep aan de politiek om de artsen in
de gemeente Bergen te ondersteunen met beleid en geld om een effectieve
oplossing te kunnen vinden om bovenstaande cijfers echt naar beneden terug
te dringen. Het kan en het moet!!
Theo Wijker, bedrijfsarts Egmond-Binnen
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Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl
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