
Nieuwjaarsduik 2018: 
ZON, HELDER, EN LEKKER WEER, 
WIE WIL ZO NOU NIET ‘DUIKEN’?

Foto’s (redactie)

Stel je hebt je voorgenomen – of laten over-
halen - om mee te doen aan de Nieuwjaars-
duik. Dan bereid je je voor op het ergste: 
koud, nat, ellende, waarom doe ik dit? Ver-
volgens word je op 1 januari wakker, kijkt uit 
het raam en ziet een mooi zonnetje, een (bij-
na) heldere hemel, wel wat winderig, maar 
dan ziet de wereld er ineens een stuk leuker 
uit. Na een qua weer dramatisch verlopen oudejaarsdag 
(en deels ook -avond) denk je serieus na of je nog wel 
gaat ‘duiken’, maar dan ineens is de wereld veranderd in 

een mooie voorjaarsdag. Ook al verdween de zon in de 
loop van de ochtend weer en werd het ook bepaald geen 
zomer, het weer was goed genoeg (voor de tijd van het jaar 
dan nog altijd) en er was zeker geen ijsschots te bekennen. 
Prima weer dus voor een (lekkere?) duik in het Noodzee-
water bij Egmond aan Zee. Het had wat voeten in de aarde 
en spande erom of het allemaal wel doorging in Egmond, 
maar uiteindelijk kwam alles goed en de Nieuwjaarsduik 
ging door. 
En velen zochten het koude water dan ook op…. De een 
met wat meer enthousiasme dan de ander.

WATERSTANDEN
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

3  wo   1:56   4:22  12:24  16:39   
4  do   2:50   5:09  13:16  17:25   
5  vr   3:39   5:57  13:54  18:16   
6  za   4:23   6:46  14:50  19:06   
7  zo   5:02   7:39  15:45  19:59   
8  ma   5:37   8:29  16:34  20:55  LK
9  di   5:45   9:31  17:34  21:54   
10  wo   6:35  10:36  18:41  23:05   

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

ALLE MERKEN
ook campers

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

 Charon Uitvaart Inspireert!

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Woning VERKOPEN?
Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl

En verder in Dorpsgenoten

- IVN Winterwandeling

- In actie voor Vissersmonument

- Klanttevredenheidsonderzoek WMO; 

- veel onbekendheid

Nieuwjaarsconcert op Radio 80.
Zondag 7 januari is de eerste uitzending van het kerkra-
dioprogramma van RTV80 in 2018. Om 9 uur kunt u luis-
teren naar een concert van twee jonge muzikanten. Sabine 
Poiesz op viool en Giovanna Riboldi op het orgel nemen u 
mee op een muzikale expeditie tussen Italië en Nederland. 
Zij spelen een Suite (vier delen) van J. G Rheinberger, Ro-
manze van Willem Kes en Het Largo uit Suite im alten Stil 
van Max Reger. Zij vervolgen hun reis met het Allegro uit 
Pièces de clavecin van  Joseph-Hector  Fiocco en sluiten af 

met Abodah van Ernest Bloch. Het concert is een registratie 
van een life opname in de Oud-Katholieke Kerk in Egmond 
aan Zee. Wij wensen u veel luisterplezier. De uitzending op 
7 januari is van  9-10 uur op Radio 80 (105.9 fm of 96.5 
kabel en wereldwijd op www.rtv80.nl.; ook op tv achter de 
lokale tekst-tv van R80, kanaal 44 Ziggo). Deze uitzending 
wordt maandagavond herhaald na het nieuws van 20.00 
uur. 
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De droomboom en de Zwerver
Foto (aangeleverd)

Groep 7 van de Sint Jozefschool uit 
Egmond aan den Hoef schitterde in 
Kerstmusical ‘De droomboom en de 
zwerver’. De kinderen van de Sint Jo-
zefschool uit Egmond aan den Hoef 
hadden de afgelopen 2 maanden 
hard gewerkt om de Kerstmusical 
‘De droomboom en de zwerver’ goed 
neer te zetten. Er waren 3 voorstel-
lingen  voor ouders, opa’s en oma’s 

en  alle kinderen van de school. Er 
werd door iedereen  uit volle borst 
meegezongen.  Het verhaal begon in 
deze tijd en verplaatste zich geduren-
de de musical naar de tijd van Jozef en 
Maria. Natuurlijk werd de groep weer 
begeleid op piano door  Wim Note-
boom. Het waren fantastische optre-
dens. Wat hebben we genoten van 
onze kinderen.

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345
w w w . c a p e l l a - u i t v a a r t v e r z o r g i n g . n l

Neem

2018

meenaar
herinneringen

mooie
de

Henny Stoop

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

06-49704045
http://muziekwerkplaatsegmond.nl

MUZ I e kW e r k p La a t S

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokfluit•Viool

De muziekschool voor alle leeftijden, 
beginners, gevorderden, klassieke-,

jazz- en popmuziek

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen! 

Lid van de Euroflorist
Bloembinderij De Duinroos

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

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket

in de Egmonden!
Voor al uw bloem-,

rouw- en trouwstukken

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Als je leven nog bestaat uit lijden en pijn,
dan is de dood niet wreed, 

dan zal het een bevrijding zijn.  

Weer samen met papa, Dick
en alle mensen, die je zo miste. 
In liefde moeten we je loslaten.

Jannetje van den Boogaard-Medik
Egmond aan Zee                                         Egmond aan Zee
* 1 april 1933                                       † 22 december 2017

Weduwe van Hendrik van den Boogaard †

(schoon)kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Op eigen verzoek is zij in stilte begraven.

Wij bedanken dr. Zwartkruis en de verzorg(st)ers
van de Prins Hendrikstichting voor alle goede zorgen.

Hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen 
en blijk van medeleven, tijdens zijn ziekte 

en na het overlijden van 

Ton Dekker

"Bangkoe" 

Fam. M. Mors
Egmond aan den Hoef, januari 2018

Winterwandeling in de 
Wimmenummerduinen
Elke eerste zondag van de maand, dus 
ook op 7 januari, is er een natuurwan-
deling in de Wimmenummerduinen, 
begeleid door een IVN natuurgids. De 
route loopt in de beschutting van de  
binnenduinrand. De gids vertelt over 
het landschap en de invloed van de 
grote grazers op de begroeiing en wat 
er aan planten en dieren te zien of te 
horen is. 
Op zondag 7 januari begint de tocht 
om 11 uur in de morgen bij het PWN-
informatiebord op het parkeerterrein 

aan het Nachtegalenpad, aan de 
noordkant van Egmond aan den Hoef. 
U moet zelf zorgen voor een toe-
gangskaart voor het Noord-Hollands 
Duinreservaat van PWN. Warme kle-
ding en stevige schoenen aanbevo-
len. De wandeling duurt ruim 2 uur. 
Een donatie van 2 euro 50 wordt op 
prijs gesteld. Opgeven vooraf is niet 
nodig. Voor nadere inlichtingen kunt 
u mailen:hanneke@jpdg.nl of bellen: 
072 5337601.

Van vorst en sneeuw naar…?
Foto (redactie): Dreigende luchten 
boven de Sammerspolder
Zo heb je een leuke foto van begin-
nende vorst, zo zie je dreigende lucht-
en en is de temperatuur weer geste-

gen richting de plus 10 graden. Deze 
foto is genomen in de Sammerspolder 
richting Egmond. Het blijft toch een 
fraai gezicht, zo’n dreigende lucht met 
randen van zonneschijn.
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JOOOI
En ja hoor, er is weer een ‘onvredepartij’ bijgekomen. Een nieuwe partij gaat meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen straks in maart onder de veelzeggende naam Behoorlijk Bestuur Bergen. Daarmee meteen 
suggererend dat alle gekozen vertegenwoordigers die er nu zitten er een onbehoorlijke zooi van maken blijkbaar. 
Deze partij kan bogen op veel ervaring en die zal het wel eens gaan waarmaken allemaal. Waar hebben we dat meer 
gehoord? En wat hebben we eraan als burgers? Dat er weer meer stemmen worden verdeeld over nog meer (onvrede)
partijen. Nog meer versnippering, een nog bredere coalitie noodzakelijk makend en dus met nog meer compromissen 
tot gevolg. Waar dan al weer snel nieuwe onvrede uit ontstaat… BBB: Klinkt een beetje als Boze Buurman Boordevol, 
uit ja zuster, nee zuster. Weet u nog wel? Wist ook alles beter. K.D. de Bochtkddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - 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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte in de tijd van 
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met 
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag 
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook 
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg 
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt 
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni-
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en 
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn. 

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en 
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau 
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal 
40,63 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zon-
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met 
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

Ferry Karssen sterkste 
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar 
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van 
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar 
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook 
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes 
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan 
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk 
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond 
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

GARAGE DE EGMONDEN

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Achterom 1

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!

Maak een afspraak met onze mediator

mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator

Gespecialiseerd in
echtscheiding

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl

Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

GARAGE DE EGMONDEN

Ook voor het onderhoud van uw 
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018 

prima terecht
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

Geopend wo, do en vr vanaf 16.00 uur. Za en zo vanaf 12.00 uur.
Koffiemolen vanaf 10.00 uur. Ma en di gesloten.

Splitsen woningen in buitengebied
Woningen in het buitengebied zijn 
qua oppervlak vaak zeer geschikt 
voor opsplitsing. Hierdoor kunnen bij-
voorbeeld familieleden onder één dak 
wonen, of zorg worden geboden aan 
familieleden. Of het huis is zo groot 
dat er nog een woning in gerealiseerd 
kan worden. Met de herziening van 
het splitsingsbeleid wordt dit moge-
lijk gemaakt. 
Het college van Bergen heeft vorige 
week ingestemd met het herziene 
splitsingsbeleid. De gemeenteraad 

had eerder dit jaar een motie hiertoe 
ingediend. Door woningen te split-
sen, kan de woningvoorraad binnen 
de gemeente worden uitgebreid. 
Het splitsen van stolpwoningen is al 
langer mogelijk binnen de gemeente. 
Op basis van eerder vastgesteld split-
singsbeleid was woningsplitsing in 
het buitengebied niet mogelijk. Ook 
de Provinciale Ruimtelijke Verorde-
ning (PRV) leek het niet toe te staan. 
Maar na overleg tussen de betrokken 
wethouders en gedeputeerde van de 

provincie is geoordeeld dat het niet 
strijdig is met deze verordening. Voor-
waarde is wel dat het een inpandige 
splitsing van een bestaande woning 
betreft, en geen nieuwbouw. Het slo-
pen van een woning en een 2-onder-
1-kapwoning van dezelfde grootte te-
rugbouwen is in strijd met de PRV en 
dus niet toegestaan. Het nieuwe split-
singsbeleid wordt binnenkort gepu-
bliceerd en treedt daarna in werking. 

Klanttevredenheidsonderzoek WMO: 
Nog veel onbekendheid
De gemeente Bergen doet jaarlijks 
onderzoek onder inwoners naar de 
klanttevredenheid over het uitvoe-
ren van de ondersteuning die valt 
onder de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. 
Eind november waren de resultaten 
van beide onderzoeken bekend. Het 
college dankt inwoners voor hun 
medewerking aan het onderzoek: 
‘De resultaten laten zien waar we 
kunnen verbeteren als het gaat om 
zorg en ondersteuning.’ De resulta-
ten laten zien dat in vergelijking met 
2015 meer inwoners van Bergen ge-
bruikmaken van de mogelijkheid tot 

cliëntondersteuning. Deze kosteloze 
dienstverlening (onder andere aange-
boden via  MEE en de Wering) helpt 
inwoners bij het zogenaamde ‘keu-
kentafelgesprek’ met de gemeente. 
Ruim tweederde van de respondenten 
die Wmo-ondersteuning ontvingen, 
geeft aan niet op de hoogte te zijn 
dat er gebruik kan worden gemaakt 
van een onafhankelijke cliëntonder-
steuner.
De respons over de Wmo en Jeugd-
hulp geeft voldoende een beeld over 
de tevredenheid over de uitvoering 
van de regelingen door de gemeente. 
Inwoners konden hun tevredenheid 

aangeven via een vragenlijst die zij 
met de persoonlijke brief hebben ont-
vangen. De resultaten van en de op-
merkingen die bij de vragenlijsten zijn 
gemaakt, geven inzicht in de punten 
waar de gemeenten aan moeten wer-
ken om de dienstverlening nog verder 
te verbeteren.
Geïnteresseerden kunnen voor meer 
informatie en inzage in de rapporta-
ges contact opnemen met Anja Po-
leschi-de Vries, anjadevries@debuch.
nl of via telefoonnummer 072 – 888 
00 00.

Afscheid Age Walta bij KNRM Foto (aangeleverd)
Age Walta heeft net voor de feest-
dagen afscheid genomen als beman-
ningslid van KNRM Reddingstation 
Egmond aan Zee wegens het be-
reiken van de pensioenleeftijd voor 
KNRM’ers. Age kwam in 1985 in 
dienst bij de toen nog KNZHRM als 
lid van Wipperploeg. In 1989 werd 
hij opstapper van de motorstrandred-
dingboot “Willem Horsman”. Deze 
reddingboot werd in 1992 vervangen 
door de huidige snelle reddingboot 

“Adriaan Hendrik”. Vanaf 1996 voer 
Age als plaatsvervangend-schipper 
en deed dit tot 2007. De laatste 10 
jaar had hij de functie van chauffeur 
van het Kusthulpverleningsvoertuig. 
In de ruim 32-jarige durende carrière 
van Age was hij betrokken bij 186 
reddingsacties waarbij 245 personen 
geholpen werden. Bij zijn afscheid 
werd Age in het bijzijn van familie, 
vrienden, collega’s en oud-collega’s 
in het zonnetje gezet. Ook kreeg hij 

bezoek van Neptunus die Age met 
een speciale ceremonie toe liet treden 
tot de “Orde van Oud-Zout”. Als lid 
van “Oud-Zout” kan hij gelukkig zijn 
diensten bij de KNRM op gebied van 
onderhoud en ondersteuning blijven 
verlenen. Want eigenlijk wil het red-
dingstation Age niet kwijt. Age werd 
nogmaals bedankt voor de jarenlange 
inzet en blijft van harte welkom in het 
boothuis. 
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Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

                                 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Wij nodigen, mede namens de club van 100, al onze leden,  
sponsors, medewerkers, donateurs & supporters uit om de 

Nieuwjaarsreceptie 
in de kantine op Sportpark Hogedijk bij te wonen op 

zaterdag 6 januari van 13.30 tot 15.00 uur 
 

 
 

Vervolgens om 15.00 uur diverse  

Nieuwjaarswedstrijden 
 

Na deze wedstrijden van 16.00 tot 20.00 uur 

Nieuwjaarsfeest 
met Paul Vlaar 

 
 Wij wensen u een voortreffelijk jaar toe! 

 

Uitnodiging 
 

VHS video naar
DVD 17,50 euro

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

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 (t.o. Albert Heijn)
 T 072 506 1201

E info@belleman.nl • I www.belleman.nl

Ons vissersmonument beter in beeld       Foto (aangeleverd)
Op de elfde november van dit jaar 
is het honderd jaar geleden dat de 
Eerste Wereldoorlog eindigde. On-
danks dat ons land in deze oorlog 
neutraal was vielen er in ons dorp 95 
verdronken mannen te betreuren. Ter 
herinnering aan hen werd een indruk-
wekkend monument in art-decostijl 
gemetseld, hoog op de duin bij het 
voormalig tolhuis. Het staat er daar 
nu wat vergeten bij, aan het oog ont-
trokken achter hoog struikgewas en 
zonder enige informatie. Op initiatief 
van Martijn Visser, die enige jaren ge-

leden de vuurtoren heeft aangelicht, 
hebben de Parel, het Museum van 
Egmond en Historisch Egmond een 
werkgroep gevormd met het doel het 
voor ons dorp zo waardevolle monu-
ment beter zichtbaar te maken. Ons 
plan bestaat uit drie acties: het op een 
gepaste manier aanlichten van het 
monument tijdens de avonduren, het 
snoeien van de heesters op het duin 
zodat het vanaf de Voorstraat goed 
zichtbaar wordt en het plaatsen van 
een informatiebord naast het hekje 
van het toegangspad. Het zou prach-

tig zijn het monument volgend jaar op 
de Visserijdag of op de 11e november 
in haar nieuwe uitstraling te mogen 
onthullen. Vereniging Dorpsbelangen 
Egmond, ‘parel’  aan Zee en de ge-
meente Bergen zullen het grootste 
deel van de kosten betalen. Maar er 
zijn natuurlijk ook personen of be-
drijven, die dit project graag willen 
sponsoren. Zij kunnen met ons con-
tact opnemen. Namens de werkgroep, 
Gerjan Zwaan.

Design Stoffering M. Druiven is verhuisd!
Het bedrijf is gestart 2009. In de ga-
rage van 6 x 2,5 meter achter het huis 
begon het allemaal. Na een lastige 
start kwamen de opdrachten op gang. 
Stoeltje hier, stoeltje daar. De particu-
lieren opdrachten waren een dank-
bare start. Ineens een opdracht voor 
een boot van 13 meter. De garage 
werd te klein. Overal in huis lagen de 
onderdelen. De eerste verhuizing was 
een feit. Het nieuw gebouwde pand 
op industrieterrein de Weidjes van de 
familie Groot bood een oplossing. Na 
drie dagen ontstond er brand aan de 
overkant van de weg, een zware slag 
voor de Egmondse ondernemers. De 
opdrachten groeide, maar ook de re-
cessie in 2012 sloeg toe en het werd 
weer een moeilijke tijd. In 2013 een 
opdracht voor een privéjacht van 
maar liefst 29 meter. Betere tijden, 
een prachtige opdracht en het jacht 
werd in 2014 benoemd tot mooiste 

jacht van de wereld. Hierna volgde 
de ene na de andere opdracht. Res-
taurant Het Wapen van Egmond gaf 
opdracht de zitmeubels te stofferen. 
In samenwerking met Jens Kager van 
interieurbedrijf Houtdesign, is Cous-
teau Bistrobar te Egmond aan Zee 
ingericht met een nieuwe look. 

Groter pand
Nu, door de groei van de stoffeerderij 
van Marien en Willy Druiven waren 
zij genoodzaakt in december 2017 
te verhuizen naar een groter pand. 
Het pand waar voormalig bedrijf, 
EGAM Automaterialen gevestigd 
stond te huur en was de beste keus 
voor ruimte, locatie en een mooie 
toekomst. Het pand gelegen aan La-
moraalweg 55 te Egmond aan den 
Hoef, op industrieterrein de Weidjes 
is voor de stoffeerderij een perfectie 
zichtlocatie. Het pand was een open 

ruimte en kon opnieuw worden inge-
deeld om een goede bedrijfsvoering 
te verwezenlijken. Een zagerij, stof-
feerderij, kantoor, kantine, stalen-
kamer en showroom. Om de drukke 
agenda te ontwijken is de verhuizing 
gepland vlak voor de feestdagen zo-
dat alles tijdens de feestdagen weer 
zoveel mogelijk ingericht en geïn-
stalleerd kon worden om voor u op 
maandag 15 januari weer klaar te 
kunnen staan. Marien en Willy Drui-
ven bedanken Wim en Joke Twisk, 
Paul Bras Klusservice, A. Groot instal-
latiebedrijf, P.J.M. Liefting Elektrotech-
niek en Echo Reclamebureau voor 
hun grote steun en vakmanschap. 
Wij wensen iedereen een voorspoedig 
en gezond 2018 en hopen u te mogen 
verwelkomen in ons nieuwe pand, La-
moraalweg 55, 1934CC, Egmond aan 
den Hoef, tel: 06-2344833.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Gemeenten in de regio, waaronder 
Bergen, hebben het ‘Manifest maat-
schappelijk verantwoord inkopen 
(MVI)’ ondertekend. Daarmee spra-
ken zij af dat ze voortaan bij inkoop 
van producten en diensten niet alleen 
letten op de prijs, maar vooral ook op 

de effecten op milieu en het sociale 
vlak. Het is een duidelijk signaal dat 
zij duurzaamheid belangrijk vinden en 
het gebruik van duurzame producten 
en diensten stimuleren. Door verder 
te kijken dan alleen naar de prijs maar 
ook mens en milieu, worden leveran-

ciers gestimuleerd om duurzaam te 
ondernemen. Namens gemeente Ber-
gen ondertekende wethouder Odile 
Rasch al eerder het Manifest. ‘De 
gemeente geeft een goed voorbeeld; 
maatschappelijk verantwoord inko-
pen is dan ook een logische stap.’

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen
Op maandag 8 januari luiden we 
graag gezamenlijk het nieuwe jaar in. 
Komt u ook proosten op het nieuwe 
jaar? Het gemeentebestuur van  Ber-
gen nodigt haar inwoners van harte 
uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst 

op maandag 8 januari vanaf 20.00 
uur in het Strandpaviljoen De Schelp 
(Egmond aan Zee). Onder het genot 
van een hapje en een drankje wordt 
teruggekeken en vooruitgekeken en 
worden goede wensen voor 2018 uit-

gesproken. Het komende jaar wordt 
een belangrijk jaar met de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart in het 
vooruitzicht.
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Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

 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

Per

Alkmaar De Mare

Europaboulevard 322-324

Tel 072 562 25 02

Egmond aan zee 

Voorstraat 114 

Tel 072 506 11 74

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
KORTINGEN OP DE 
GEHELE COLLECTIE TOT: 

PER 1 FEBRUARI 2018 SLUITEN WE DEFINITIEF ONZE DEUREN

70%

Bekladden panelen Foto (redactie)
Het blijkt toch nog erg moeilijk voor 
bepaalde individuen: ergens van af-
blijven. In het slotpark staan de pane-

len die tekst en uitleg geven behorend 
bij het Rondje Roghman, maar ie-
mand avond het nodig daar zijn eigen 

‘couleur locale’ aan te geven. Beetje 
triest weer. Inmiddels heeft het paneel 
oudjaar niet overleeft. (foto rechts)

Ingezonden Stop met wensdenken
Het raadsbesluit waarbij het bestem-
mingsplan voor een voetbalcomplex 
aan de Egmonderstraatweg werd 
vastgesteld leidde tot veel enthousi-
asme bij de aanhangers van de voet-
balclubs. Begrijpelijk na deze belang-
rijke stap naar de realisatie van hun 
droom.
Maar het enthousiasme is waarschijn-
lijk voorbarig. Tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn 193 zienswijzen 
ingediend. Het is duidelijk dat er heel 
wat mensen nu ook Beroep zullen 
instellen bij de Raad van State. Met 
goede argumenten. Het hete hang-
ijzer is het aantal velden dat nodig 
is. Wij hebben keer op keer aangege-
ven dat er met 4 velden kan worden 
volstaan. Nu, maar zeker ook in de 

toekomst. Onze berekening is geba-
seerd op de werkelijk in competitie 
spelende teams zoals aangegeven 
op de websites van de clubs. Bij 4 
velden zijn er meer locaties geschikt 
voor de fusieclub. De Raad van State 
toetst het plan o.a. aan de Ladder 
voor Duurzame Verstedelijking. Dan 
zal al snel blijken dat het opofferen 
van buitengebied t.b.v. een nieuwe 
voetballocatie niet strookt met die 
Ladder. Het is namelijk niet toege-
staan om buitengebied op te offeren 
als het voetbalcomplex gerealiseerd 
kan worden in bestaand stedelijk ge-
bied. In dit geval is dat het terrein van 
Zeevogels waar al 4 velden liggen te 
wachten op de fusieclub. Een alterna-
tief dat enkele miljoenen goedkoper 

is dan de nu gekozen oplossing. In 
Bergen konden 2 verenigingen fuse-
ren voor 1,4 miljoen. In Egmond moet 
het meer dan 6 miljoen kosten! Maar 
de gemeente houdt vast aan 5 velden 
om daarmee aan te tonen dat alleen 
het terrein aan de Egmonderstaatweg 
geschikt is. Gelukkig is er nog de Raad 
van State die daar wel gehakt van kan 
maken. Het zou de besturen van de 
voetbalverenigingen sieren als zij dit 
hun leden ook zouden voorhouden 
i.p.v. mee te gaan in het voorbarig 
enthousiasme.
Namens Geen Ballen Maar Bollen, 
Cyril Wullems

Foto item
Loopgroep Egmond 
wenst u een sportief 
2018!
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Colofon
Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGE-
NOTEN worden verdeeld in 35 
blokken (voorpagina 30). Een 
blok wekelijks komt op € 12,- 
per keer. Een keer per maand of 
los tarief is dit € 18,25. Voor de 
voorpagina rekenen wij 2x tarief. 
Wijzigingen in vaste advertenties 
€ 4,-. Proefdrukken vooraf € 
7,50. Prijzen zijn ex. BTW.  Het 
aanleveren van uw advertentie 
kan via e-mail of fax. Uiteraard 
kunt u het ook brengen. Copy 
t.b.v. redactie kunt u alleen per 
e-mail aanleveren.
Deadline is
maandag 12.00 uur.

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - 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

 

Erkend of 
herkend? 
 
Doordat wij vak-
technisch erkende 
bedrijven zijn, 
wordt 
bij het zien van de 
camerabeelden ook 
nog eens de  
persoon herkend... 
 T  06 538 12 076

www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Warm Gebakken KIBBELING
250 gr € 4,00

Alleen tegen inlevering van deze bon
2e half pond € 1,50

ALTIJD VERS SCHOONGEMAAKT

heerlijk gekruid

• Warm Gebakken SCHAR
                           5 voor € 3,50   10 voor € 6,00
• Ouderwets gerookte MAKREEL
                      v.a. p/st € 3,00        2 voor € 5,00
• Hollandse Nieuwe HARING
                        per stuk € 1,50     4 voor € 5,50

mooie dikke

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

  Bij aankoop van de 1e kilo kaas
            GRATIS CULINAIRE VERRASSING ✄

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95

BOEREN STOLWIJKER  500 gram  3,95

GERIJPTE WOERDENAER 500 gram 4,95

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

mooie ELSTAR APPELS 2 kilo € 3,00
de allerbeste MANDARIJNEN 3 pond € 3,00 
STOOFPEREN of HANDPEREN 2 kilo € 3,00 

✄

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

De laatste amandel staven              €1,- per stuk 2 voor €1,50
Pakjes rozijnen brood              €1,- per stuk 2 voor €1,50
De laatste pakken kransen              €1,- per stuk 2 voor €1,50
De laatste stollen               €1,- per stuk 2 voor €1,50
Lever de advertentie in en elke betalende een pak chocolade cadeau!!!

Schildersklas exposeert in De 
Hanswijk
Foto (aangeleverd): 
Expositie schilderklas Theo Leering

In het dorpshuis De Hanswijk te Eg-
mond aan den Hoef exposeert mo-
menteel de schildersklas van Theo 

Leering. Iedere dinsdag komen zij 
sinds een jaar of drie bij elkaar om 
teken- en schilderlessen bij hem te 
nemen. Veel facetten van de schilder-
kunst worden op die dagen behan-
deld, zoals landschappen, stillevens, 
portretten en modellen. Er wordt 
meestal gewerkt in opdracht, maar er 
is veel ruimte om eigen ideeën uit te 
werken. Een combinatie van enthousi-
asme, werklust en gezelligheid heeft 
er voor gezorgd dat deze expositie tot 
stand is gekomen. De 7 exposanten 
nodigen u van harte uit om hun werk 
te komen bekijken.
De tentoonstelling is tot    3/3/2018 
voornamelijk op werkdagen te 
bezichtigen. Aangezien het kan 
voorkomen dat de ruimten bezet 
zijn is het raadzaam van te voren 
even contact op te nemen    met de 
beheerder van    de Hanswijk op tel. 
0631797733.

Klaas Valkering (24) lijsttrekker 
CDA-Bergen Foto (aangeleverd)
De 24-jarige Egmonder Klaas Valke-
ring zal bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2018 de lijst van het 
CDA aanvoeren. Valkering volgt daar-
mee huidig wethouder Jan Mesu op 
die bij de verkiezingen in 2014 de kar 
voor het CDA trok. Binnen het CDA is 
Valkering geen onbekende, zo was hij 
de afgelopen 4 jaar lokaal actief als 
commissielid, maar ook als provinciaal 
bestuurslid en landelijk vicevoorzitter 
van het CDJA, de jongerenorganisatie 
van het CDA. Voorzitter van het CDA, 
Jos de Moel: ‘Voor de positie van lijst-
trekker hadden zich diverse geschikte 
kandidaten gemeld. Met de keuze 
voor Klaas kiezen wij voor iemand 
die ondanks zijn jonge leeftijd de no-
dige ervaring mee brengt. Daarnaast 

is hij iemand die in staat is bruggen 
te slaan, niet alleen tussen genera-
ties maar ook binnen een gemeente 
en een gemeenteraad waar mensen 
steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar 
staan. Wij geloven dat Klaas de juiste 
persoon is om met respect voor onze 
waarden en tradities de benodigde 
verandering te brengen.’
Valkering: ,,Ik ben meer dan vereerd 
dat de keuze van de partij op mij is 
gevallen. De komende 4 jaar staan wij 
voor grote uitdagingen. De gemeente 
Bergen verandert langzaam in een 
soort Benidorm waar geen jongeren 
meer te vinden zijn, met als gevolg 
dat voorzieningen verdwijnen en goe-
de zorg steeds lastiger wordt. Dat kan 
en moet anders.’’

Gezinsdienst: Wat nou welkom?
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s en 
andere belangstellenden zijn van 
harte welkom om samen op weg te 
gaan naar de kerststal in een mooie, 
met kaarsen verlichte kerk. Daar 
wordt samen met de drie koningen 
het Kindje Jezus welkom geheten. 
Maar hoe welkom is hij eigenlijk? Is 
iedereen wel zo blij met zijn komst? 

Vandaar de titel ‘Wat nou welkom?’. 
De gezinsdienst start  zaterdag 6 ja-
nuari 2018 om 17.00 uur in de Oud 
Katholieke kerk, Voorstraat 112 in Eg-
mond aan Zee, met medewerking van 
gospelkoor De Seasingers.
Na afloop van de dienst is er soep of 
limonade.


