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

Onderzoek leefbaarheid Egmond-Binnen

WATERSTANDEN

BOOM

Binnenkort start een onderzoek naar de leefbaarheid van Egmond-Binnen om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de problematiek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Atrivé in opdracht van het
Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300, Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, de Stichting Huurdersoverleg De Egmonden, Ondernemersvereniging Jong Egmond-Binnen en Gemeente Bergen.

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
7 wo 4:55 8:45 17:05 21:15 LK
8 do 5:34 9:45 18:05 22:15
9 vr 6:25 10:46 18:45 23:35
10 za 7:14 11:55 19:46
11 zo 0:55 8:25 13:15 21:20
12 ma 2:06 10:06 14:16 22:35
13 di 2:45 10:55 14:54 23:24
14 wo 3:25 11:46 15:35

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

Foto’s (aangeleverd) Wethouders Peter van Huissteden en Hugo Snabilie:
Onderzoek naar leefbaarheid en woningbouw in Egmond-Binnen snel starten.
meer inzicht geven in de problematiek en vooral in de oplossingen. Dit is
de uitkomst na een overleg met vertegenwoordigers van de groepen en
de wethouders Peter van Huissteden
(Volkshuisvesting) en Hugo Snabilie
(wijkwethouder). De wethouders en
de ambtenaar hebben uiteengezet
welke acties momenteel lopen om op
enkele mogelijke locaties woningen
te realiseren. In het onderzoek wer-

Inwoners van Egmond-Binnen maken
zich zorgen over de leefbaarheid van
hun dorp. Het gevoel heerst dat voorzieningen onder druk staan, de bevolking vergrijst en dat jongeren wegtrekken. De vertegenwoordigers van
Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen
300 en de Stichting Huurdersoverleg
hebben nogmaals gepleit voor meer
woningen, ook buiten het dorp. Het
aangekondigde onderzoek moet

ken alle betrokkenen eraan om gezamenlijk oplossingsrichtingen in kaart
te brengen. Welke mogelijkheden zijn
er om de leefbaarheid te verbeteren?
Ook bekijkt men of woningbouw één
van de mogelijkheden is om de leefbaarheid te verbeteren en als dat zo
is, hoeveel en wat voor woningen er
dan toegevoegd zouden moeten worden.

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

En verder in Dorpsgenoten:

-

Plan van aanpak herbouw De Beeck
D66: 500 woningen in 4 jaar
Finaledag Hoef-toernooi weer met veel spanning
Handhaving bij circa 400 recreatiewoningen

D66 wil 500 woningen in 4 jaar
D66 wil dat er over 4 jaar 500 woningen zijn gerealiseerd. Dat is één van de belangrijkste doelen uit het
verkiezingsprogramma van deze partij. Er zijn dringend woningen in het middensegment nodig volgens
de democraten.
De afgelopen maanden heeft D66 toegevoegd. Om 500 nieuwe wonin- als zelfstandig opdrachtgever – en
veel gesprekken gevoerd met inwo- gen te kunnen realiseren zijn de nu al dus goedkoper - kunnen realiseren. (
ners uit alle kernen. Uit deze gesprek- bekende locaties nodig, maar moet er CPO woningen). Daarnaast dient onken werd het woonvraagstuk met ook creatief worden gekeken naar ge- derzocht te worden of er een aantal
‘stip’ op de eerste plaats gezet. In bieden buiten deze locaties. D66 wil kleinere flex-woningen kunnen worde afgelopen decennia zijn door de dat er meer ruimte ontstaat voor wo- den gebouwd, voor tijdelijk urgente
gemeente weinig nieuwe woningen ningen die jongeren in groepsverband situaties

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

DORPSGENOTEN

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!
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5000e bezoeker in Huys Egmont

Je zorgde voor iedereen, behalve voor je eigen..
We houden heel veel van je
We zullen je missen

Het Huys Egmont begroette afgelopen zondag haar 5000e bezoeker
sinds de opening ruim een jaar geleden. Het was Mark Dekker uit
Warmenhuizen die wat uurtjes over had en dacht ‘Ik ga eens kijken
bij die Slotfundamenten.’

9 april 1959

Klaas Thijs Prins

4 februari 2018

Daisy
Chris en Pim
Melanie en Elmer, Fee
Piet
Divo , Lilly

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Klaas is in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5 in Egmond aan
Zee, waar u welkom bent om afscheid van hem te nemen en ons
te condoleren op donderdag 8 februari van 18.30 tot 19.30 uur.
De laatste groet aan Klaas brengen we op vrijdag 9 februari om
13.15 uur in crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg
2-6 in Driehuis. Na afloop proosten we op zijn leven.

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

Wij bedanken huisarts Renske Smit voor de goede zorgen.
Correspondentieadres:
Admiraal de Ruyterweg 5, 1931 VE Egmond aan Zee.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.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

UITVAARTBEGELEIDING

Foto (Carla Kager) Mark Dekker ontvangt enkele attenties
uit handen van Nel Wolf, vrijwilliger bij Historisch Egmond.
inpoldering van het Egmonder, sindsdien dé Egmondermeer. Dekker werkt
bij Beo Zaden en is zelf al 20 jaar bestuurslid van het Nationaal Museum
‘Saet en Cruyt’. Historie is zijn ding en
vooral de ontstaansgeschiedenis van
het landschap van Noordelijk NoordHolland. Hoe de mensen met een
schop al slootjes gravend en dammetjes opwerpend het land hebben geschapen en wat er allemaal bij kwam
kijken om droge voeten te houden.
Ook de historie van de abdij spreekt
hem aan en daarom werd hem o.a.
een boek over opgravingen aldaar
overhandigd en enkele boekjes Geestgronden met Egmondse verhalen.

Gelokt door de Egmondvlag bezocht
hij Huys Egmont, nam hij kennis van
de nieuwe tentoonstelling van Jos
Hof over Lamoraal van Egmont én
werd hij verrast als 5000e bezoeker.
Op deze ijskoude zondagmiddag bezochten maar liefst 47 personen de
nieuwe tentoonstelling over Lamoraal
van Egmont, waarvan er 40 werden
genoteerd. Vrijwilligers van Stichting
Historisch Egmond die dienst doen
of langs komen, tellen namelijk niet
mee. Dekker had al snel begrepen dat
de familielijnen van de Egmonts uitkomen bij menig Europees koningshuis
en zelfs bij de Russische tsaar. Ook dat
Lamoraal de aanzet heeft gegeven tot

Rectificatie prijs Tove Hille
In zijn enthousiasme heeft opa Jan
Hille twee namen door elkaar gehaald
bij het bericht van vorige week: zijn
kleinkind Tove heeft geen prijs bij het
Nationaal vioolconcours gehaald, daar
is ze nog te jong voor. Ze heeft meegedaan aan de Muziekprijs, een initiatief van het prinses Christina concours

voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Daar
heeft ze wél die 3e prijs gewonnen.
Omdat het ook al op internet en twitter staat, is het voor Tove belangrijk
dat dit wordt rechtgezet. Deze foutieve vermelding moet haar natuurlijk
niet blijven achtervolgen, want ze begint nog maar net! Bij deze dus.

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
Ik las het in de krant. Een flinke stijging van de huizenprijzen in Bergen. Daarmee staan ‘we’ op de 6e plaats landelijk gezien. Mooi hoor, goed voor een
Olympisch diploma zullen we maar zeggen. Maar wat heb je er eigenlijk aan?
Net als aan zo’n Olympisch diploma: geen reet. Het betekent alleen maar
dat het niemand dus hoeft te verbazen dat er hier zoveel mensen in recreatiewoningen zitten. Terwijl die bewoners zelf ook liever in een ‘echt huis’ in
zouden zitten, neem ik aan. Recreatiewoningen zijn een soort noodzakelijk
tussenstation geworden. Dat werkt ongeveer net als het openbaar vervoer:
je komt waarschijnlijk niet meer van het station af, in ieder geval niet op tijd.
Iets anders is namelijk niet (meer) betaalbaar. Dat geldt overigens ook voor de
‘grijze sector’ waarvoor ook niets betaalbaars beschikbaar is. Dus blijft iedereen zitten, totdat er wordt bijgebouwd. Als er al wordt bijgebouwd, want als
het iemands uitzicht bederft, kan dat ook wel weer even duren…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

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

- 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

ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

f

SCHILDERSBEDRIJF

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
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Handhaving bij ca. 400 recreatiewoningen
De gemeente Bergen gaat nader onderzoek doen naar circa 400 recreatiewoningen waarvan het vermoeden bestaat dat deze onrechtmatig permanent bewoond worden. Dat is de vervolgstap in het handhavingstraject nu de inventarisatiestudie zo goed als afgerond is.
In totaal werden er bijna 4.000 wo- fers. Voor iedere afzonderlijk situatie mede in opdracht van de provincie –
ningen tijdens de inventarisatie be- gaat de gemeente nu bepalen wat twee jaar voor uitgetrokken.
studeerd. Het aantal van 400 komt de vervolgactie wordt: legaliseren of
overeen met de vooraf geschatte cij- handhaven. De gemeente heeft hier –

Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550

INGEZONDEN

Egmond aan den Hoef

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

D B
uBBeL
oeT
oor

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

ap.beukers@quicknet.nl

Hallo..?
Hallo..?

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

wasserij
dubbelblank

Heeft u ook een
intercom bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
kunt praten?
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Egmond aan den Hoef is van oudsher
een heerlijk dorp om in te wonen. Het
is er rustig en vooral mooi. De prachtige ligging aan de duinrand met de
weidse vergezichten en de aanwezigheid van het historisch waardevolle
Slotkwartier zorgen ervoor dat zowel
bewoners als bezoekers het dorp
koesteren. De gemeente Bergen onderkent de waarde van het Slotkwartier en heeft plannen gemaakt om het
Slotkwartier op te frissen en daarmee
nog meer op de kaart te zetten.
Deze plannen, die het dorp extra cachet moeten geven, staan haaks op
plannen van de gemeente Bergen
om voetbalvelden en een immense
woonwijk te projecteren op juist die
locaties die het dorp met het Slotkwartier zijn unieke karakter geven:
de bollenvelden met vrij uitzicht op de
duinen staan garant voor woon- en
leefgenot en zorgen ervoor dat jaarlijks vele toeristen en dagjesmensen
(en dus inkomsten) de weg naar het
dorp vinden.
De gedachte van de gemeente om de
drie bestaande Egmondse voetbalverenigingen te laten fuseren en te laten
voetballen op een accommodatie die
voldoet aan de eisen van deze tijd is
lovenswaardig. Dit geldt evenzo voor
de bouwplannen die moeten voorzien
in de woningbehoefte van met name
starters op de woningmarkt.
De keuze van de gemeente om de
nieuwe voetbalaccommodatie en
woonwijk te projecteren op locaties
die het dorp voor bewoners en bezoe-

het laatst overgebleven mooie dorpsgezicht dat nu vanaf het Delverspad
te genieten valt. Ook voor het bouwen van een woonwijk bestaan alternatieve locaties. In de Structuurvisie
wordt met name Egmond aan den
Hoef Oost genoemd.
Wij zouden daarom, namens vele
bezorgde dorpsbewoners en mensen
uit de wijde omgeving, een beroep
willen doen op onze bestuurders om
toch vooral nog eens te kijken naar
nut en noodzaak voor het bouwen
op de geplande locaties. Wij vrezen
dat Egmond aan den Hoef door het
volbouwen van de resterende landschappelijke parels onnodig en onomkeerbaar verandert van een zeer
aantrekkelijke kustgemeente met een
duidelijk aanwezige en zichtbare Natura-2000 duinrand in een doorsnee
dorp van ‘dertien in een dozijn’.
Wij hopen en vertrouwen erop dat de
gemeente Bergen zich onze zorgen
aantrekt en de voorgenomen bouw
van sportvelden en woningen op de
nu gekozen locaties zal heroverwegen. Want alleen met een keuze voor
de aanwezige alternatieve locaties zal
uitstekend in de bestaande sport- en
leefbehoeften kunnen worden voorzien zonder dat het dorp voor eens en
voor altijd kwijtraakt wat het zo aantrekkelijk maakt: zijn rustieke kusten duinkarakter. Namens bezorgde
dorpsbewoners, J. de Vries, Egmond
aan den Hoef

kers zo speciaal maken roept vragen
en bezorgdheid op. Er zijn immers
alternatieve locaties beschikbaar om
de plannen te realiseren. Locaties die
zorgen voor een besparing van miljoenen euro’s en voorkomen dat het
bijzondere landschappelijke karakter
van het dorp onomkeerbaar wordt
vernietigd.
Een alternatief voetbalcomplex voor
de fusie bevindt zich op een steenworp afstand ten oosten van de nu
geplande nieuwe locatie. Het huidige
Zeevogels complex kan met heel veel
minder dan de nu benodigde miljoenen worden omgetoverd in een complex dat aan alle wensen voldoet. De
vrije entree van de Egmonden met het
prachtige uitzicht op bollenvelden en
duinen zal met een keuze voor dit alternatief vrij blijven én de toeristische
trekpleister blijven die het sinds jaar
en dag is.
De nieuwe woonwijk, met 162 huizen, is niet alleen geprojecteerd op
het voormalige AZC- terrein (zoals
door de meeste bewoners ten onrechte wordt verondersteld op basis
van veelal onjuiste informatie in de
geschreven media en gemeentelijke
stukken), maar tevens op het volledige bollenland ten noorden ervan. Met
de bouw van deze nieuwe woonwijk
(met 11 meter hoge woningen langs
de Herenweg) zal het vrije zicht op het
duin, het Delverspad en de onlangs
gerestaureerde korenmolen vanaf de
Herenweg definitief tot het verleden
behoren. Dit geldt tegelijkertijd voor

Plan van Aanbak herbouw de Beeck
Het college van Bergen heeft ingestemd met een Plan van Aanpak voor herbouw van De Beeck. Uitgangspunt is dat de multifunctionele accommodatie terugkomt op de huidige locatie.

Valentijnsdag menu
14 februari 2018
APERITIEF

Bloom London Dry Gin & Lemon Tonic
***

ENTRÉE

van verschillende rode elementen
***

RODE POON

risotto en beurre blanc
***

BLACK ANGUS STEAK

groene asperges en zoete aardappel
***

Foto (redactie) De Beeck na de brand… Nu zo snel mogelijk weer opbouwen.

STICKY CHOCOLATE

In principe komen alle functies terug. De komende periode wordt nog
wel bekeken in welke vorm en welke
maat. Het streven is dat medio 2021
de nieuwe Beeck wordt geopend.
‘Drie jaar lijkt best lang, maar we
kunnen deze tijd gebruiken om te
onderzoeken hoe we de indeling en
het gebruik van het complex kunnen

rode vruchten coulis & ijs
WOENSDAG 14 FEBRUARI
***

KOFFIE OF THEE
& huisgemaakte bonbons

€ 45,- incl. aperitief & Koffie of thee
| Creighton's | Herenweg 109 | Egmond | 0725070009 | www.creightons.nl

DORPSGENOTEN

uit de verzekeringsgelden. In het Plan
van Aanpak is daarom een planning
opgenomen die is afgestemd op de
eisen van de polisvoorwaarden. Om
herstel van de schade te kunnen claimen, moet de gemeente uiterlijk in
oktober 2019 concrete bouwplannen
overleggen en uiterlijk een jaar later
met de bouw starten.

optimaliseren en zo afstemmen op
het huidige en toekomstige gebruik’,
aldus wethouder Peter van Huissteden. Het college houdt - gezien
alle maatschappelijke veranderingen
- nog open of alle voorzieningen in
dezelfde aard en omvang terug moeten komen. Het is de bedoeling dat
de nieuwbouw geheel wordt betaald
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VHS video naar
DVD 17,50 euro

Finaledag Hoef-toernooi: veel spanning
En het was weer uiterst gezellig en vooral spannend op die laatste speeldag van het Hoef-toernooi in
dorpshuis Hanswijk. Gespannen koppies, drommen mensen die niets willen missen rondom het speelveld, soms verhitte discussies, resolute (en officiële) scheidsrechters die de wedstrijden in goede banen
leidden, maar in ieder geval altijd veel plezier. Met een spotlight en cameraman om alles nog wat spannender te maken.

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

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018
prima terecht
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Foto (redactie) Fanatieke strijd op de finaledag van het Hoef-toernooi
2-0. Bij de mini’s in poule A werd de
eerste prijs na een zinderende wedstrijd binnengehaald door Zwart Stucadoors, na verlening en penalty’s…
Verliezend finalist werd daar het team
van Oosterbaantjes. In poule B ging
de winst met 3-1 naar Duinrozen,

Na 5 speelweken was er weer die
grootse finaledag, voor veel kinderen niets minder dan de Champions
League finale. Bij de mini’s gingen
de Bollies met de hoogste notering
naar huis, ten koste van de Hertjes
die werden verslagen in de finale met

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

het team van Hubo was goed voor
‘zilver’. De prijzen werden uitgereikt
door Cees Breed, de man die destijds
als jeugdvoorzitter van Zeevogels het
eerste toernooi opzette. Alle uitslagen
van de finaledag staan op een rij op
zeevogels.nl.

Lezing over bodemvondsten
Tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn voor de Amsterdamse metro is bij archeologisch onderzoek in de
diepe bouwputten veel nieuwe informatie vrijgekomen over de vroegste geschiedenis van de hoofdstad.
Prof. dr. Jerzy Gawronski komt daar op donderdagavond 15 februari een lezing over geven in Huis van
Hilde te Castricum.
Jerzy Gawronski, hoofd van de afde- de wisselwerking met het Oer-IJ, de nisch; 023-5143247. De kosten voor
ling Archeologie van de gemeente en noordelijke zijtak van de Rijn die tot een avond bedragen 10 euro, inclusief
hoogleraar maritieme en urbane ar- aan het begin van de jaartelling bij koffie. Meer informatie over het procheologie aan de Universiteit in Am- Castricum in zee uitmondde. Kaarten gramma en de sprekers op de websisterdam, is bij het recente onderzoek kunnen nu al worden gereserveerd. tes huisvanhilde.nl of oerij.eu. ‘Vrienveel meer te weten gekomen over de Bij voorkeur via de websites oerij.eu den van het Oer-IJ’ krijgen korting.
vorming van de rivier de Amstel en en huisvanhilde.nl, of anders telefo-

S.V. Prins Hendrik
Yvonne is geopereerd aan haar knie,
we hopen dat zij snel herstelt en weer
kan meedoen. De griep heeft ook bij
ons toegeslagen, een winterdip, opnieuw niemand een volle bak, de kaar-

ters konden niet kaarten. Jammer, maar
het werd zoals gewoonlijk een gezellig
samenzijn. De uitslagen van maandag
29 januari: E-klasse: Dirk Roele 99; Cor
Wijker 97.

A-klasse: Carlo Zwaan 98; Jos v.d Outenaar 98; Marco Konijn 97; Michael Bekkers 97. B-klasse: Henk Konijn 99; Mieke
v.d.Outenaar 92. Pistool: Carlo Zwaan
47; Henk Konijn 45; Dirk Roele 43.

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

REcoverED

Nieuwe JOEB binnenkort open!
Het splinternieuwe jeugdhonk van Jongeren Organisatie Egmond-Binnen (JOEB) opent vrijdag 9 februari
om 16.00 uur zijn deuren voor de jeugd.

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

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

Foto (Fred Valkering) Het nieuwe JOEB gaat binnenkort open.
De Schulp. Wekelijks kunnen de jongeren zich van woensdagavond t/m
zondagavond weer vermaken met
sporten, gamen en chillen. Het eerste
grote evenement vindt plaats op 24
februari, de “Pop Quiz Live” en op
17 maart zal het officiële openings-

Dankzij financiële bijdragen van de
Gemeente Bergen, het Oranjefonds,
het Kansfonds, de Rabobank, Bouwbedrijf Tervoort, Stichting Welzijn
Bergen, particuliere schenkingen en
acties door de jeugd is er een prachtig
gebouw gerealiseerd naast dorpshuis

DORPSGENOTEN

feest gehouden worden. Om in het
nieuwe gebouw zoveel mogelijk uren
open te gaan is JOEB op zoek naar
vrijwilligers voor de middagen en de
avonden. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Fred Valkering,
telefoon 072-5070599.

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef
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Bridgeclub Egmond aan Zee

bert

Uitslag 1 februari 2018: 1. Bertus en
Gré Eeltink 62,50 2.Thea Rosendaal
en Luc Mossel 54,17 3.Trudie en Ed

Honders 52,08 4.Piet en Ditte Greeuw
46,88 5.Petra en Bert Maureau 45,83
6.Cees en Mar Imming 38,54

Wandeling rondom
gebied Schaapskooi

Na bijna 24 jaar ga ik Egmond-Binnen verlaten
en ga ik naar Egmond aan den Hoef
om mijn zaak voort te zetten.
Vanaf 15 februari is Peperstraat 24 gesloten
en ga ik 1 maart open aan de Lamoraalweg 74
te Egmond aan den Hoef.

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

De thuisservice blijft gehandhaafd,
even een telefoontje en ik kom de fiets ophalen
en de volgende dag weer bezorgen in overleg.

al v.a.

€ 5,50
per m 3

Allemaal bedankt voor het vertrouwen de afgelopen
jaren en tot ziens in Egmond aan den Hoef.
Telefoon: 072 - 506 9003

/

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

06 - 2294 3408

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Schoonheidssalon
The Beach
Piet Heinstraat 10
1931 EB Egmond A/Z
Voor een afspraak bel
M: +31 (0)6 51643894

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

Openingstijden: maandag, donderdag, zaterdag en ‘s avonds

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

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

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.

WINTER

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

KINDEROPVANG

na 300 meter rechts) en het einde is
tegen 12 uur bij de Schaapskooi waar
de schapen op stal staan, er in de bezoekersruimte van het IVN koffie en
warme chocolademelk te verkrijgen is
en gebruik gemaakt kan worden van
het toilet. Een duinkaart is verplicht
voor het Noord-Hollands Duinreservaat (er is een de kaart-automaat bij
de parkeerplaats).

Zondag 11 februari neemt IVN-gids
Jos Bos u mee door het winters
duingebied met een bescheiden
kleurenpracht. Een winterwandeling
voor volwassenen en kinderen door
de duinen bij de Schaapskooi van
Bergen! De start is om 10.15 bij de
PWN duinkaarten-automaat bij de
parkeerplaats Uilenvangerweg (vanaf
de rotonde richting Bergen aan Zee

Egmondse Almanak

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Foto (aangeleverd) Wandeling door duin naar de Schaapskooi

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

EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie Schildersklas Theo Leering, Dorpshuis de Hanswijk
Expositie Abraham Brouwer, Galerie De Kapberg
FEBRUARI Di 6 Wereldkankerdag, NW Ziekenhuisgroep/Alkmaar, 13u
Woe 7 Kienen, De Schulp, 14u
Woe 7 kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Do 8 Tekenen en schilderen, de Schulp, 13.30u
Do 8 Huiskamerproject, de Schulp, 14u
Vrij 9 Gezond Natuur wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 9 Opening JOEB, Egmond-Binnen, 16u
Vrij 9 Kerkdienst Pr. Hendrik Stichting 15u
Za 10 Chouffe in de Hoef, Dorpshuis Hanswijk
Za 10 Kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 19u
Zo 11 Kerkdienst, OL Vrouw, E/Zee, 09.30u
Zo 11 Kerkdienst MM Alacoque, E/Hoef, 11u
Zo 11 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 10u
Zo 11 Filmmiddag, de Schulp, 14.30u
Zo 11, Wandeling duin en schaapskooi, start Uilenvangersweg, 10.15u
Ma 12 Bewegen voor Ouderen, De Schulp, 10.30u
Ma 12 Spiritueel Café, Thuiskamer Egmond-Binnen, 10.30u

AUTORIJSCHOOL Bomen in rust?

KARE LS
Rijles? of
Rijtest?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Kindcentrum St Jozef: één fijne plek voor baby’s tot 12-jarigen
Prinses Marijkelaan 1
1934 EA Egmond aan den Hoef
T. 072-5061694
www.sintjozefschool.nl

één in opvang en onderwijs!

DORPSGENOTEN

Kloknieuws
6

DORPSGENOTEN

Bosuilenexcursies voor de jeugd
De Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland organiseert op vrijdagavond 16 februari een avondexcursie voor jongeren waarbij we op
zoek gaan naar Bosuilen.
Foto (Cees Baart) De Bosuil
Jongeren en hun begeleiders worden
van harte uitgenodigd om aan een
van deze excursies deel te nemen. Op
vrijdagavond 16 februari verzamelt
de groep op de parkeerplaats direct
tegenover Johanna’s Hof aan de Zeeweg te Castricum. De excursie begint
om 19.30 uur en duurt ongeveer een
uur. Aanmelden voor de Bosuilenexcursies is niet nodig. Aan de excur-

sies zijn geen kosten verbonden. Wil
je meer informatie over deze of over
volgende excursies, neem dan contact
op met Cees Baart 06-43677458, coordinator van de Jeugdvogelclub. Je
kunt natuurlijk ook op de website van
de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland kijken: http://www.vwgmidden-kennemerland.nl.

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte 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 Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de
gereisd worden.
± trein
8 stuks

van kilo € 20,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

achter de jonge Wout Bakker uit Heiloo. Uitslag: 1. Wout Bakker, Heiloo 2.
Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan
de Hoef 3. Wilfred Knegt, Uitgeest 4.

Henk Louwe, Alkmaar 5. MartinFoto
Me- (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
ijer, Heerhugowaard.

hypnotherapeut Frans Peeters vertellen over hypnose en hypnotherapie.
Locatie: Thuiskamer Egmond-Binnen,
Herenweg 72c, naast het kinderdag-

Foto (aangeleverd) Mandy Lodder
te improviseren. ‘Ik vind het magisch
hoe de verhalen ontstaan en ik vind
het heerlijk om al die avonturen samen te beleven.’ Zondag 25 maart is
deze eigenwijze familievoorstelling te
bewonderen om 15 uur in Trefpunt,
Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo (in
de toneelzaal). Kosten: 6 euro per
kaartje. Graag even reserveren, kan
per mail of via de link op de website.

ZENT

Kilo 12.50

Kilo  10.00

De Woerdense Kaasboer

kt
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, wasBinu
op de marSchoonheidssalon
j uook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
Linda IJssennagger-Zentveld
95
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
500 gram
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniZent Schoonheidssalon
95
500 gram
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan
61
verblijf. Bijdrage: 1,- voor koffie/thee.
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
95
Van harte welkom!
500 gram

3,
3,
2,
06 10 82 64 29

Noord-Hollandse Extra PITTIGE KAAS

BLACK LABEL
ROMIG BELEGEN
e
www.zentschoonheidssalon.nl
aankoop
kaas
Bridgeclub EgmondBijaan
Zeevan de 1 kilo zentschoonheidssalon@gmail.com
GRATIS CULINAIRE VERRASSING

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

Voor uw gehele administratie

GROENTE &Administratiekantoor
FRUIT

WINTER
JAAP DAVIDSON

Kerkdiensten

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
administraties en samenstelling jaarH. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
rekeningen - belastingaangiften
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonbedrijfseconomisch terrein
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
Actie geldig bij inleveren
bon
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Palsma
Voor: - Verwerking bedrijfs-

Super zoete MANDARIJNEN 3 pond € 3,00
BANANEN
heel kilo € 1,00
Zoete ANANAS
per stuk € 1,00

Bakkerij ‘t Stoepje
Drogisterij
Parfumerie

elke donderdag op uw weekmarkt

EXPOSITIE
Historie leeft. Niet alleen hier in de Egmonden, getuige de 5000e bezoeker
aan Aad
Huys
Egmont
ook
Hanswijk;
Peetoom
enmaar
Hilde Belleman.
Tot 15 juli.
in de regio. Misschien toch ook nog wel de moeite waard aangezien erMAART
nog wat
resten van Protestantse
het
Woestenen
29 Vastenmeditatie,
Kerk, 19.30u
ALLE
kasteel Egmont in zitten: Alkmaar staat 2018 in het teken van het 500-jarig
bestaan
van de Grote
Kerk. 10u BRODEN VAN TOEN
Woe 29
Ouderenochtend,
Het Gebouw,
Ook het Historisch Café gaat niet voorbij aan dit jubileumjaar. De eersteWo
lezing
van 2018 Spiegel
wordt gegeven
VALENTIJN FONDANT PENCEES
29 Toneelgroep
in de Schulp 20.15u
door Christi M. Klinkert, conservator van het Stedelijk Museum. Ze kijktDodoor
de
ogen
van
zeventiendeWEESPERMOPPEN, BITTERKOEKJES,
30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
eeuwse schilders Pieter Saenredam en Salomon van Ruysdael naar de Grote
Daarbij
betrekt
zeSchulp
ook 20.15u
Vr 31Kerk.
Toneelgroep
Spiegel
in de
VANILLE NOOTJES, KLEINE COCOS
werk van hedendaagse fotografen. De lezing vindt 27 februari plaats – Vrij
in de
zelf.Erfgoeddocumenten, PostaanZee,
31 Kerk
Fotodag
10u

Klinkert geeft haar lezing naar aanleiding van de tentoonstelling over Saenredam en Ruysdael in het Stedelijk
Museum. De kern van daarvan wordt
gevormd door de interieurschilderingen van de Kerk door Saenredam en
de gezichten van buitenaf door Van
Ruysdael. Het werk van de schilders
uit de Gouden Eeuw wordt bovendien

€ 2,50

€

9,-

3 voor € 6,50
5 voor € 3,00
20 voor € 3,00

Al

Tev

Nie
www

Livv

KI

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat
Julianastraat 60
60
Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
Colofon Dorpsgenoten

gecombineerd met het werk van twee
hedendaagse fotografen: Hans van
der Meer en Karin Borghouts. Historisch en modern werk is in elkaars
nabijheid geëxposeerd. De lezing van
Klinkert is de eerste van een nieuwe
serie lezingen van het Historisch Café.
Kaarten voor 27 februari zijn enkel
in de voorverkoop te verkrijgen in de

G

de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een brood naar keuze cadeau!!!
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De AbdijLever
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 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

Foto’s (aangeleverd)
De Grote Kerk bezien
door Ruysdaal

Voo
we

  

Egmondse Almanak

Historie leeft

2 voor € 7,50

Voo
heb
opl

op=op
Mooie grote
kilo € 12,50
3 kilo € 35,3e GRATIS

Hrn te Bück & Visser 45,83% 7e
Dms te Búck & Eeltink 41,67% 8e
Dms Waelput & Betel 37,50%

Eigenwijze familievoorstelling
Wat als alles mogelijk is, je alles kunt
zijn wat je maar wilt en je overal naar
toe kunt gaan? Mandy Lodder neemt
je mee op reis in de meest ongelooflijke avonturen. Zij vertelt je misschien
wel het verhaal dat zij hoorde van de
prinses of die van de stoere ridder of
misschien wel over het lieve konijntje. En jij mag ook meespelen in de
verhalen! Mandy Lodder staat het
liefst op het podium een voorstelling

op=op

TOP-kwaliteit

heerlijk gekruid 

          
      

Alleen
tegen inlevering van deze bon
      


    

GR
OF
IN
GO

✄

In oneven weken is er op maandagochtend van 10.30 uur tot 12.00
uur in Egmond-Binnen een Spiritueel
Café. Op maandag 12 februari komt

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



sen 59,72% 3e Hrn Bok & Scholten
52,72% 4e Hrn Mossel & Eeltink
49,31% 5e Fam. Sluiter 47,92% 6e

Spiritueel café
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Verse Hollandse Warm
gebakken
KABELJAUW filet LEKKERBEK

MTB KPB
De enige Egmonder in de top 5 van
de afgelopen week verreden race bij
de Kids & Parents Bikeschool was
Henk Jan Verdonk sr. Hij eindigde 2e,

4

ook
• Emmetje Hollandse NIEUWENu
HARING
deze
week € 5,00
Pedicure
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Voorjaar in Egmond
• Ouderwets GEROOKTE SPEKBOKKING
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl
p/st € 1,6 voor € 5,00

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 31 januari 2018: 1e
Mevr.Zentveld & Hr. Hallewas 65,28%
2e Mevr. Blankendaal @ Hr. Broer-

Na de lezing is er een korte excursie.
Waar: in de bezoekersruimte van het
IVN in de Schaapskooi aan de Zeeweg 2 in Bergen. De Schaapskooi is
geopend van 12.00-16.00. Kosten:€
2,50

Zondagmiddag 18/2 om 14.00 geeft
Melvin Gischler, bomenexpert, een
lezing over bomen en knoppen in de
winter. Het bos lijkt niet te leven, maar
niets is minder waar! De knoppen zitten al kant en klaar aan de takken.

✄

www.blosse.nl

Foto (aangeleverd) Lezing over bomen in rust

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

©2018 SdH

Start 3e
kleutergroep!

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
pagina’s
DORPSGENOTEN
worden verdeeld in 35 blokken
geworden van de wekelijkse wedstrijd in De
Akersloot
om van
de Kids
and Parents
vestigingen(KPB)
van mountainbikecup.
Bibliotheek Kenne(voorpagina
30).het
Eenoptreden
blok wekelijks
komt op € 12,- per keer. Een keer
Bikeschool
Weergaloos
was echter
van
merwaard,
via www.bibliotheekkenHenk
Jan Verdonk
senior, die vanuit kansloze
positie wist
op tarief
te stomen
naar
per
maand
of
los
is
dit
€
18,25.
Voor de voorpagina rekenen wij
nemerwaard.nlNiels
of Bras
telefoonnummer
plaatsgenoot
en Alkmaarder Henk
LouweWijzigingen
en deze vervolgens
ook
2x
tarief.
in
vaste
advertenties
€ 4,-. Proefdrukken vooraf
072-5156644.
KaartenUitslag:
kunnen1.alleen
nog
wist in te pakken.
Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
per pin of 3.
online
worden
€ 7,50.
Prijzen senior
zijn ex.Egmond
BTW. aan
Het aanleveren van uw advertentie
Castricum
Wilfred
Knegtafgerekend
Uitgeest 4. Henk
Jan Verdonk
en Hoef
kosten5.€7,50
per stuk
– er aan
is geen
kan6. via
e-mail
fax. Uiteraard
de
Niels Bras
Egmond
de Hoef
Henk
LouweofAlkmaar
7. Dirk kunt u het ook brengen. Copy t.b.v.
reductieEgmond
van toepassing.
Dekker
aan Zee Locatie:
8. Jarno GroBetlem Krommenie
9. Chris
Kempper
Egmond
kunt
u alleen
e-mail aanleveren.
te Kerk,
Alkmaar.
Aanvang
uur. redactie
aan
de Hoef
10. Ramon
van20.00
de Laarschot
Hoorn

Deadline is maandag 12.00 uur. Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef

www.wiegers.net
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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