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

Ruim 220 Egmond-Binners willen graag een woning
binnen nu en vijf jaar!

BOOM

autoservice

(van de redactie/JdW)
Uit de enquête naar de woningbehoefte in Egmond-Binnen blijkt dat zo’n 220 inwoners op zoek zijn
naar (nieuwe) woonruimte binnen nu en vijf jaar. Plus nog eens 75 in de eerstvolgende jaren daarna.
Met de enquête is in harde cijfers aangetoond wat nodig is om de leefbaarheid weer terug te brengen in
Egmond-Binnen. De nadruk ligt daarbij op starterswoningen en kleinere (huur)woningen voor de ouderen. De tijd begint echter te dringen, want wat kun je binnen vijf jaar realiseren?
er daadwerkelijk leeft. Het was bovendien geen anonieme enquête, om
maar aan te geven dat het om échte
mensen met échte woonbehoeften
gaat.’
Snel(ler) handelen
Vanuit het rapport komen de onderzoekers met een aantal aanbevelingen die inmiddels ook zijn gepresenteerd aan de politiek. Eén van
de aanbevelingen was dat op korte
termijn gebouwd moet worden, want
de tijd begint toch wel te dringen. Dat
kan volgens de onderzoekers bijvoorbeeld door de gronden die al bij welwillende projectontwikkelaars in bezit
zijn maar daarvoor nog geen gehoor
vinden bij de gemeente, sneller laten
te ontwikkelen. Als voorbeeld worden
de locaties van de thuiskamer en de
kerk genoemd. Ook zouden ze graag
zien dat plannen/gebieden/gronden
worden toegevoegd aan plancapaciteit.nl, zodat er in ieder geval ook
regionaal een reservering gemaakt
kan worden voor woningbouw, zoals bijvoorbeeld voor de sportvelden
van Adelbert na een eventuele fusie.
Als eigenaren vervolgens actief zouden worden benaderd, zou dat veel
tijd kunnen schelen. Dat het huidige
beleid volgens deze enquête niet aansluit op de behoefte lijkt zwak uitgedrukt…

ren ook wel verwonderd – door van
het Atrivé-onderzoek in opdracht van
de gemeente. Roozendaal en Weijers
geven aan dat het Atrivé-onderzoek
zich vooral heeft gericht op wat de
mogelijkheden van bouwen zijn,
niet wat de daadwerkelijke behoefte
onder de bevolking is en wat nodig
is om het dorp leefbaar en vitaal te
houden. ‘Daaruit kwam al snel de gedachte van deze enquête voort’, aldus
het duo. ‘En waar is een betere start
denkbaar om mensen zo ver te krijgen
dat ze de enquête gaan invullen dan
tijdens Egmond op zijn Kop? Daarna
was er nog een maand lang de mogelijkheid om het formulier online in
te vullen. Dat er dan uiteindelijk bijna
400 ingevulde enquêtes uit voortkomen, is fantastisch. Een evenredige
vertegenwoordiging van de diverse
leeftijdsgroepen maakt dat deze enquête een goed beeld geeft van wat

Met 399 ingevulde formulieren
(waarvan 340 door mensen uit Egmond-Binnen zelf) onder een brede
vertegenwoordiging van de inwoners van Egmond-Binnen mag het
onderzoek zeker als representatief
worden beschouwd. De conclusie is
dat driekwart van de ondervraagden
op zoek is naar een koopwoning, met
een voorkeur voor betaalbare gezinswoningen. De ouderen in de enquête
geven aan dat zij vooral op zoek zijn
naar kleinere woningen en liever willen huren. Bovendien willen de meesten van de ondervraagden binnen nu
en vijf jaar de stap zetten om binnen
Egmond-Binnen te verhuizen.
Echte mensen met échte woonbehoeften
De enquête is uitgevoerd door Deborah Roozendaal-Dekker en Jaap Weijers. Zij werden geprikkeld – en wa-

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
19 wo 0:44 8:55 13:09 20:55
20 do 1:46 10:04 14:02 22:26
21 vr 2:26 11:10 14:48 23:15
22 za 3:16 12:06 15:32
VM
23 zo 0:15 3:57 12:25 16:13
24 ma 1:55 4:41 12:54 16:56
25 di 3:02 5:26 13:35 17:42
26 wo 3:52 6:15 14:16 18:29

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

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Kerstbomen

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

vanaf € 15,00

al v.a.

€ 5,50

gratis thuisbezorgd

per m 3

- voor al uw kerstplezier, ook zondag's open -

Centrale inkoop
“de Westrand”

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Foto (aangeleverd)
Enquête naar woonbehoeften
werd door veel inwoners ingevuld

En verder in Dorpsgenoten
Kaders rond Slotkwartier worden nu plannen?
Kerstsfeer op ’t brinkje
Winterkampioenen bij de voetbal

Steeds meer
lokaal & groen.

Pleidooi voor herstel route buslijn 165
het sociale verkeer (de dagrecreant
bijvoorbeeld) wreekt zich ook al doordat overdag ritten zijn uitgevallen. De
nieuwe dienstregeling houdt volgens
de bewoners onvoldoende rekening
met de specifieke situatie waarin Egmond zich bevindt en daarom vragen
de inwoners aan GS om de zaak terug
te draaien naar de oorspronkelijke situatie.

afstand zelfs wel meer dan een kilometer! Bovendien maken de inwoners
zich bezorgd om andere groepen gebruikers dan die in de spits. Egmond
is volgens de briefschrijvers een dorp
dat het (ook) moet hebben van toeristen die gebruik maken van het ov
voor een dagje Egmond. Die worden
nu gedwongen om verder van hun
bestemming af al uit te stappen. Ook
voor oudere of minder mobiele reizigers is het bezwaarlijk om veel verder
te moeten lopen naar een bushalte.
Het niet evenredig afstemmen van de
route en frequentie van de buslijn op

In een uitgebreide brief aan Gedeputeerde Staten, Connexxion en de Statenfracties heeft een aantal inwoners
van Egmond aan zee een pleidooi
gehouden om de route van buslijn
165 (Egmond - Alkmaar en v.v.) terug
te brengen naar de situatie van vóór
juli 2018, dus langs de boulevard.
Het laten vervallen van een aantal
haltes is volgens deze inwoners in
strijd met de richtlijnen. Die zeggen
onder meer dat er niet meer dan 400
meter mag zitten tussen de woning
en de dichtstbijzijnde halte. Daarvan
is nu geen sprake (meer). Soms is de

DORPSGENOTEN

Gratis voorgesprek op afspraak. Meer informatie:
Tel. 06 21 51 61 30 (24/7) - www.Charonuitvaartbegeleiding.nl

De Volgende DORPSGENOTEN
komt h.a.h. op donderdag 27
en/of vrijdag 28 december
DEADLINE voor redactie en advertenties
is ZONDAG 23 december
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Ontwikkeling Slotkwartier:
niet iedereen even enthousiast

“Zo is het goed; ik heb een mooi leven gehad.
Nou doei, doei”

Toch nog plots hebben wij afscheid moeten nemen
van onze moeder en oma

(van de redactie/JdW)
Het gaat er dan toch van komen: de kaders worden plannen en als het aan het college ligt ondergaat het
Slotkwartier een behoorlijke metamorfose. Het moet een plek worden waar ‘het verhaal van Egmond
wordt verteld’. Met die wens stelde de gemeenteraad in februari kaders op om het Slotkwartier een
nieuwe impuls te geven. Afgelopen dinsdag presenteerde het college het plan van aanpak. Maar niet
iedereen blijkt even enthousiast…
Wethouder Yolan Koster is dat wel: verenigd in Belangengroep Slotkwar- onmogelijk als cultuur en historie een
‘Straks maakt het Slotkwartier die tier (met website www.slotkwartier. ondergeschikte rol gaan spelen in het
geschiedenis weer zichtbaar, zijn de nl). ‘Wat feitelijk gebeurt als de plan- Slotkwartier.'
historische gebouwen klaar voor de nen doorgaan, is dat Hoeve Overslot
toekomst en wordt het een uitnodi- geen plaats meer biedt aan cultuur,
gende plek voor bewoners en bezoe- maar restaurant wordt; dat Huys Egkers.’ Het opruimen van het erf achter mont verdwijnt en ervoor in de plaats
Hoeve Overslot en het geschikt maken een gebouw met een extra verdieping
als tuin of terras voor het restaurant komt om daar dan exposities te doen
in Hoeve Overslot, het toekennen van en het oude raadhuis wordt dan wel
een horecabestemming aan Hoeve geen koffiebar, maar wel een theeOverslot zelf, het zijn geen nieuwe huis. Waar is de ruimte voor educatie
plannen. Sterker nog, het waren de en historisch verhaal als alles moet
uitgewerkte ideeën van de werkgroep wijken voor 500m2 horeca? Dat was
afgelopen zomer. Toen leefde nog de volgens mij niet de invulling van het
hoop bij een aantal direct betrokke- gebied waar de meeste inwoners voor
nen – stichtingen en bewoners - dat kozen. Tien eeuwen geschiedenis en
er nog wel een en ander ‘gesleuteld twintig jaar vrijwilligerswerk worden
zonder deugdelijke argumenten terzou kunnen worden’ aan die kaders.
zijde geschoven. Dat kan toch niet
Teleurgesteld
Martijn Mulder, voorzitter Historisch waar zijn? Hier is de beleving van Foto (redactie)
Egmond, is blij dat er eindelijk stap- de geschiedenis van Egmond toch Metamorfose voor Slotkwartier
pen worden gezet, maar ook teleur- niet mee gebaat?’ Mulder doet dan om de geschiedenis als een ‘begesteld dat die kaders van destijds nu ook namens de belangengroep een leving’ te presenteren. Hier tijals plan worden gepresenteerd. Sa- beroep op de politiek, om hier nog dens een van de vele activiteiten
men met nog drie andere betrokken eens goed over na te denken. 'We in het kader van de herdenkinpartijen en bewoners hebben ze zich willen allemaal vooruit, maar dat is gen van Lamoraal van Egmont.

Catharina Anna Duinmeijer - de Goede
TINY

14 mei 1928
Egmond a/d Hoef

Jeroen en Nelleke
Annelotte, Mats,
Sieme, Loïs
Karin en Martijn
Jesse, Jodie

Mam is lekker thuis!

U kunt nog afscheid nemen op vrijdag 21 december
van 10.00 - 13.00 uur
Daarna zullen wij haar in besloten kring naar pap
op de Karmel brengen
Correspondentieadres:
Lamoraalweg 28, 1934 CB Egmond aan de Hoef

Een warmer en mooier afscheid
van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootoma

plein is de mogelijkheid ontstaan voor
dit sfeervolle tafereel. Het lijkt dan
ook niet meer dan terecht, dat onze
dankbaarheid voor deze sympathieke
geste van het
gemeentebestuur wordt gedeeld met
een ieder die zich heeft ingezet voor
de vernieuwing van het ‘brinkje’. Dit
geldt uiteraard ook voor de mensen
van de werkorganisatie BUCH en de
gebiedsregisseur.
De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) wenst iedereen
een vredig, gezellig en vrolijk Kerstfeest.

Arendje Gouda – van der Pol
hadden we ons niet kunnen wensen.
Hierbij willen we een ieder hartelijk danken voor
de belangstelling, aanwezigheid,
de prachtige bloemen en kaarten.
Dit alles heeft ons goed gedaan, getroost
en het geeft ons de kracht om zonder haar
verder te gaan.

Foto (aangeleverd)
Kerstsfeer op ‘t brinkje

Historische atlas met de Egmonden

Kinderen, klein-en achterkleinkinderen

Sinds kort ligt de nieuwe historische atlas van Alkmaar in de boekwinkels. Het boek is een uitgave van
Vantilt in samenwerking met het Regionaal Archief, en is geschreven door Paul Post en Harry de Raad. De
historische atlas vertelt in 35 hoofdstukken aan de hand van historische en moderne kaarten het verhaal
van de ontwikkeling van Alkmaar en haar omgeving. In de atlas zijn diverse hoofdstukken gewijd aan de
heerlijkheid Bergen en aan de Egmonden.
De geschiedenis van de heerlijkheid
Bergen wordt in kort bestek behandeld, tot en met de negentiende eeuw.
Het hoofdstuk opent met de bekende
zeventiende-eeuwse kaart van de
heerlijkheid, die te vinden is in de beroemde Atlas Maior van Joan Blaeu.
Een andere bijzondere kaart van het
gebied is de unieke manuscriptkaart
die in het Regionaal Archief wordt
bewaard. Op die kaart uit circa 1560
zijn de Berger- en Egmondermeer
nog onbedijkt. Het hoofdstuk over
de Egmonden wordt geopend met
een ingekleurde kaart uit 1665, die is
vervaardigd door cartograaf J.D. Zoutman. Op de kaart zijn de Egmonden,
Wimmenum en Heiloo afgebeeld. De
ruïnes van de Egmondse abdij en het aan de Bergerweg 1 in Alkmaar en in een speciale combiprijs: € 15,- voor
slot zijn ook ingetekend. Het hoofd- de boekwinkels. Tot 1 maart volgend het boek samen met een jaar lidmaatstuk is verder geïllustreerd met een jaar geldt een speciale voordeelprijs schap (zie de website van het Regiokaart uit 1718 die werd gemaakt om van €24,50. Leden van de Stichting naal Archief, www.archiefalkmaar.nl).
de kerk en toren van Egmond aan Zee Vrienden van het Archief kunnen het
te beschermen tegen de voortgaande boek voor €15,- aanschaffen bij de Foto (regionaal Archief Alkmaar)
kustafslaag en een drietal prenten studiezaal van het archief aan de Ber- De kaart van de heerlijkheid Bervan het slot en de abdij. De atlas is gerweg 1 te Alkmaar. Nieuwe Vrien- gen, die werd vervaardigd door
verkrijgbaar bij het Regionaal Archief den van het Archief is er tot 1 februari Joan Blaeu en Johannes Dou.

DORPSGENOTEN

Weduwe van Jan Duinmeijer

Ineke en Loek
Mark en Rina
Noah, Britt
Frank en Mariska
Resa, Luuk

Kerstboom op ‘t brinkje in Egmond-Binnen
Tot ieders verrassing werd vorige
week het vernieuwde dorpsplein
in Egmond binnen verrijkt met een
kerstboom, compleet met dennenappels en voorzien van een verlichting
met honderden lichtjes. Met deze
symbolische actie wordt het naderend Kerstfeest onder de aandacht
gebracht van de inwoners. De enorme
kerstboom, die vooral rust en vrede op
aarde symboliseert, is bedoeld als een
groet van het gemeentebestuur van
de gemeente Bergen aan alle inwoners van de kern Egmond-Binnen, met
als wens prettige en gezellige kerstdagen voor iedereen die een binding
heeft met ons prachtige dorp. Mede
dank zij de renovatie van het dorps-

16 december 2018
Egmond a/d Hoef

december 2018

Hartelijk dank voor uw belangstelling
bij ons 50 jarig huwelijksjubileum.
Het was hartverwarmend!
Wij wensen u ook fijne feestdagen en
een gezond en voorspoedig 2019.

Focko en Rinske Plantinga
De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB)
wil hierbij het Gemeentebestuur van de gemeente Bergen,
de werkorganisatie BUCH, de Gebiedsregisseur
en iedereen die zich op één of andere wijze heeft ingezet voor het nieuwe
“Brinkje“ hartelijk bedanken voor de geweldige kerstboom.
Petje af voor alle betrokkenen bij dit project!
Tevens wensen wij iedereen: Fijne Kerstdagen en een gelukkig,
gezond en leefbaar Nieuwjaar!
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Met Hoeverture naar Kerstmis

In liefde losgelaten

bij de speciale zang- en gebedsviering
in de kerk Margaretha Maria Alacoque in Egmond a/d Hoef. Naast de
meerstemmige kerstliederen is er ook
samenzang met vertrouwde kerstliederen, samen met de kerkgangers. Dit
alles geldt ook voor oudejaarsavond
31 december 19.00 uur en de viering

December is voor het koor Hoeverture
altijd een drukke maand. In principe
zingen ze twee keer in de maand bij
de vieringen in de kerk, maar de decembermaand en de kersttijd vormen
daarop een uitzondering. Op kerstavond 24 december 19.00 uur verleent Hoeverture haar medewerking

Ongelooflijk maar waar, in zijn slaap overleden
mijn lieve schat en maatje

Peter Mizee
in de leeftijd van 70 jaar.

van Driekoningen zaterdag 5 januari
om 19.00 uur. Hoeverture staat onder
de bezielende leiding van Guus Hendriks met aan de piano Elena Skorobogatova. Bent u een liefhebber van
koorzang en zingt u zelf ook graag? U
bent bij deze uitgenodigd.

Praat mee in het Dorpsraad Café

Els Mizee - Sentveld

Woensdag 19 december wordt er
door de Dorpsraad Egmond aan den
Hoef weer een Dorpsraad Café in De
Hanswijk georganiseerd. Het café

Dave & Annemiek
Dean, Lynn
Dennis
Romy, Ryco
Mara & Martijn
Ayla, Finn

geeft de inwoners van Egmond aan
den Hoef de gelegenheid om zaken
en initiatieven betreffende hun leefomgeving via de dorpsraad bij de

gemeente naar voren te brengen. Het
café is vanaf 20.00 uur geopend.

we saeme te skelde op de loi. Niet
dat’t wat gêêft maer oplichte doet’t.
Ze benne zo traeg as dikke strongt
in de winter! Zo lang as de loi now
al bezig benne, d’r is elegaer gien
bliksem gebeerd. Alle planne legge
in de lae en zai maer boiteripsgaste
antrekke om de zooi vlot te trekke. Ze
motte leren ‘oe of ze mit mekaer om
motte gaen, now vrââg ik je! En den
zeg ‘k skai now maer ôit mit gnorren
ôôver de pôôletiek, ’t is toch niks aers
lêêgens en zo is ‘r voor ons ook gien
aerdig’ad an. En zo motte we aase ’t
nieuwe jaer in!” “No ja toe mââd,
lete wai now eerst maer d’r is an de
karst denke. Vrede op aerde!”“Aauw
op skai oit. Wil je wel gelove dat ‘k

er elegaar gien zin in eb. De zin mot
nag komme. As ’t an die van main legt
gebeert dat as d’r een knapperig doinknain op z’n borretje legt te dampe.
Een karstboom ken ‘m iet skele en
den een slokkie en ai is tevrêêde.” “‘k
Ben benieuwd op ‘oevêêl gaste de loi
van de gemeente rekene voor de niejaarsreceptie.” “Mai kenne ze skrappe. Dat stik is main te dik! Me- kind,
ik gaat. ’t Is sterrevenskaauwd en ’t is
stikketaid.” “Wat eb jai een mooie jas
an.” “Ja mââd, ’t is spek en vlaas an
me laif, deer kenik de kaauwd wel in.
En as ik te bed ga neem ik aase een
kroik mee. Dag ‘oor!”

“Wat Now!”
“Eb jai wat mit soaps?” “Weer eb
jai ’t now over?” “Een soap is ’n serie weer gien end an komt. Dat gaet
maer deer.”
“Oh, now gaet ‘r een lichie bai main
brangde. Jai éb ’t over de tillevisie,
goeie en slechte taide, niet ten?”
“Neenet, ‘k eb et over de soap van de
gemeente. Deer komt gien end an. Je
ken d’r aase een boek over skraive.
Ik wêêt dat wai ’t er gien meer over
zaauwe ewwe, maer ik ken’t iet over
m’n kangt lete gaen. Ik wor al net zo
poestig as die van main. As de krant
in de deer valt en we zitte an een
koppie den ewwe in de kortste kere
kwessie. En ik ken je zegge dat ‘k me
aige iet meer in ken aauwe. Dis zitte

16 december 2018
Duinweg 3
1935 EZ Egmond Binnen
Peter is thuis, waar er gelegenheid is afscheid te nemen en
de familie te condoleren op woensdag 19 en vrijdag 21
december van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 22
december om 13.00 uur in de aula van Crematorium Waerdse
Landen, Krusemanlaan 5 te Heerhugowaard.
Na afloop zouden we het fijn vinden om nog even samen te
zijn met u en het glas te heffen op het leven van Peter.
De wens van de familie: geen bloemen maar graag een donatie
ter plekke aan de Voedselbank.

VR Bioscoop bij PostaanZee

Anno Nu

Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Een filmpje kijken met een VR-bril
geeft je de ervaring alsof je het echt
meemaakt. Je zit in de achtbaan,
loopt door het natuurgebied en giert
net als Max door de bochten. Je hoeft
geen lid van de bibliotheek te zijn en
kunt gewoon binnenlopen. Aanmelden vooraf is niet nodig en deelname

Wie zin heeft in een ritje in een
achtbaan, een wandeling door een
prachtig natuurgebied of net als Max
Verstappen op het circuit wil racen,
kan dit doen in ontmoetingscentrum
PostaanZee in Egmond aan Zee. Daar
zijn spectaculaire korte filmpjes met
een VR-bril te zien. En te beleven….

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

is gratis. Mooie activiteit zo rond de
kerstvakantie. Op donderdag 20 december van 10.00 tot 12.00 uur én
donderdag 27 december van 11.00
tot 14.00 uur in PostaanZee, Voorstraat 82A in Egmond aan Zee.

Bridgesoos Torenduin

Uitslag 10 december 2018: 1. Fam. Te Bück, 64,00%; 2/3.Thea en Dorith, 59,00%; 2/3.Gré en Anneke, 59,00%; 4. Bertus
en Kees, 49,00%; 5. Mar en Hendrine, 35,00%; 6. Riet en Riet, 34,00%.

Bereikbaar 24/7

Bridgeclub Egmond aan Zee

Uitslag 13 december 2018: 1. Bertus en Gré Eeltink, 65,63%; 2. Bep Dekker en Luc Mossel, 50,00%; 3/4. Piet en Ditte
Greeuw, 48,96%; 3/4. Trudie en Ed Honders, 48,96%; 5. Thea Rosendaal en Riet Baltus, 44,79%; 6. Petra en Bert Maureau, 41,67%.

Voorleeskampioenschap obs Driemaster

Afgelopen dinsdag, 11 december, werd de finale gehouden van het voorleeskampioenschap van obs de
Driemaster. De maand voorafgaand aan de finale hadden alle kinderen uit groep 8 een stukje uit hun
favoriete boek voorgelezen aan de groep. Uit deze voorronde kwamen de 3 finalisten.
Stijn, Filou en Senna legden de lat mag de school in 2019 vertegenwoorvoor elkaar erg hoog, hierdoor werd digen tijdens de vervolgronde van de
de finale erg spannend!
DORPSGENOTEN
4 40 luisteraars gemeente Bergen. Veel succes Filou!
29 MAART
waren heel aandachtig en werden
meegezogen in de 3 verschillende Foto (aangeleverd)
verhalen. Na kort juryberaad is Filou Voorleeskampioenschap DrieAfgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
de Baar door de jury gekroond tot master. Filou de Baar werd geGlorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
voorleeskampioen 2018-2019! Zij kozen als winnaar.
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
Vrijdagochtend
21 december,
kan er met het boekenweekgeschenk gratis
met de trein gereisd
worden. van bijdrage aan deze kinderkerstdienst. 8.45 uur zullen de klokken luiden en
09.00 uur tot 9.30 uur, organiseren Iedereen is van harte welkom om het zou mooi zijn als er een goed gede kinderen van de Jozefschool in Eg- dezeVoorstraat
viering mee
te maken. Een paar vulde kerk is, waarbij ook u aanwezig
92 – Egmond aan Zee
mond aan den Hoef een kerstviering kinderen treden
solo
op met gitaar en bent.
06-12955593
in de kerk. Alle groepen leveren een vioolwww.schoonheidssalondessa.nl
en er wordt veel gezongen. Om

Het
bestuur van
Kloknieuws
GRIEPGOLF
de Egmonder
OF
pinck
“Claes Teunisz.” Kinderkerstviering Nu ook
INBRAAKwenst alle
Pedicure
GOLF?
vrijwilligers,
Voorjaar in Egmond
sponsors en
Voor het eerste
donateurs
S.V. Prins Hendrik

wij geen
Cor had de bar geheel in kerstsfeer gedompeld, zodat de biljartclub daar ook van kanhebben
meegenieten.
Dirk schoot als vanprettige
ouds volle bak, Arie gaf een puntje toe. Onno kwam tussendoor langs met warme versnaperingen
oplossing… en zo gaan we prettig
richting Kerstmis 2018! De uitslagen van maandag 10 december, E-klasse: Dirk Roele 100; Arie Wijker 99; Carlo Zwaan
feestdagen
99. A-klasse: Michael Bekkers 98; Gerrit Gravemaker 97; Nico Tuls 96. B-klasse: Yvonne Krab 94; Leo Bakker 91. Pistool:
Dirk Roele 48; Arie Wijker 48; Carlo Zwaan 44.
en een
Voor het tweede

wel!
voorspoedig
MTB K&PB
Uitslag donderdag 13 december: 1. Vincent Beentjes, Castricum 2. Wout Bakker, Heiloo 3. Hidde Buur, Akersloot 4. Henk
2019
Jan Verdonk senior, Egmond aan den Hoef 5. Henk Louwe, Alkmaar.
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ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
Kerstlunch brengt buurt bij elkaar
In de Huiskamer van het Wijksteun- het eerst en hadden gelijk een klik.
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
punt in Egmond aan den Hoef kwa- Anderen pakten de draad van eerder
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
men donderdag 13 december ruim 25 contact weer op. De heerlijke brooden Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
oudere inwoners van Egmond samen jes en beleg , de melk, karnemelk en
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersverenivoor een lunch. Dit op uitnodiging de jus d’orange vonden gretig aftrek .
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
van Stichting Welzijn Bergen. Het Al met al een geslaagde bijeenkomst
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
werd een gezellig samenzijn, in de in en hopelijk voor herhaling vatbaar.
kerstsfeer aangeklede ruimte. Er wer- Met dank aan iedereen die dit mogeden nieuwe contacten gelegd en be- lijk heeft gemaakt: de kerstgedachte
optima
staande
contacten
aangehaald.
Twee inen
Uitslag 23
maart 2017:
1.Henk Apeldoorn
Fennyforma.
Brus 60,42 2.Piet en
Foto
(aangeleverd)
Kerstlunch
dames,
die
al
jaren
in
dezelfde
straat
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17
4.Petra en Bert- Maureau
succes
bleken
te wonen,
spraken
elkaar
voor 41,67
44,76 5.Cees
Imming
en Theo
vGulik
6.Bep Dekker en Thea Rosendaal

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

mr. Erica van NimwegenZent Schoonheidssalon
Dijkstra

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
AUTORIJSCHOOL

voor een w
EGMOND A

WINTER
KARE
LS
Prettige
Kerstdagen

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90
• Mobiel: 06-124 58 904
ZIE89rijschoolkarels.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

072-506 1226

072-50612
info@bellem

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Palsma
SCHILDERSBEDRIJF
Drogisterij

Ervaar de waardeDE EG
GARAGE
van uw tuin!

BEUKERS

Egmondse Almanak

Parfumerie

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
derper, dat
viljoen.
Als ik met
mannen sta te pra-PostaanZee,
Vrij 31 Fotodag
Erfgoeddocumenten,
10ukomt allemaal van Bergen13.00u
af. Wat een zooitje zei er een. Zo
ten
werf dan kijken
we naar
Vrij op
31 de
Verstillende
wandeling
v.a. het
De Abdij
met ons 19u
sportpark ook. dit
zeetje
je kijkt
noord over.Lourdes-Santiago,
Dan wil gaat het
Vrij 31en
Lezing
pelgrimstocht
PostaanZee,
zei onze
Klaas nog: dit zou in bergen
je
zuid Za
over
kijken en danSpiegel
is het inzicht
APRIL
1 Toneelgroep
de Schulp
20.15u
weg
door het flatgebouw/strandpaZa 1 Kerkdienst
Alacoque, Egmond/Hoef, niet
19u gebeuren. Daar moeten ze eerst
jaren
eer er wat tot stand
viljoen.
Het lijkt
medeokVastenactie’,
niet leuk voor
Zo 2 ‘Tafelen
voor
Pastorie
E-Bvergaderen
17u
komt.Egmond/Zee,
Je zal weten 10u
wat dat kost! Joop
de
Ze moeten
Zo 2reddingsmaatschappij.
Kerkdienst OLV Onbevlekte
Ontvangenis,
eerst
op grote hoogte
zijn willen
ze Heddes,10uWiardi Beckmanstraat 29,
Zo 2 Kerkdienst
H. Adelbertus,
Egmond/Binnen,
Egmond
zuid
over kunnen
zei eenE-Binnen
Di 4 Snuffelen
in dekijken.
bijbel,Zo,
Parochie
15uaan Zee.
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
plus 49 gaat MO17 nu ongeslagen
de winterstop in! Naast aantrekkelijk
voetbal, laten de meiden ook wekelijks zien dat voetballen heel gezellig
is. Met dank aan de coaches & trainers, trouwe supporters en sponsors
Buck met
Design
& Garage
De Egmonden.
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond
overmacht
winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Foto (aangeleverd)
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos
was echter het optreden van
v.l.n.r.
Voor:
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze
positie
wist optrainer
te stomenMichiel,
naar
Pien,Louwe
Jenny,
Moa,vervolgens
Amber, ook
Noél,
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk
en deze
Luna Alkmaar 2. Vincent Beentjes
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen
Achter:
Emma,
Chelsey,
Lisa,
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk
Jan Verdonk
senior
Egmond aan
Merel,
Meike,
Jil, 7.Lily,
17
speelde
in de Bras
tweede
klasseaan
in tode Hoef
5. Niels
Egmond
de Hoef
6. Henk
LouweJuna,
Alkmaar
Dirk
trainer
Ed, opa
taal
11 Egmond
wedstrijden,
waarvan
er Betlem
tien Filou,
Dekker
aan Zee
8. Jarno
Krommenie
9. Chris
KempJan
Egmond
zijn
keer van
eindigde
het
aan gewonnen.
de Hoef 10.Eén
Ramon
de Laarschot
Hoorn
in gelijkspel. Met een doelsaldo van

BOVA

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Al jaren een vertrouwd adres voor

Tevens doen wij, aircoservic
in- en verkoop of zoek
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

9,

Tel. -072 5064695
€ 06-53794624
Mob.

Flatgebouw of strandpaviljoen?

ap.beukers@quicknet.nl

T 06
538 12 076
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12 • 1934
www.rotteveeltuinen.nl
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagede

KINDEROPVANG DE

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Nijverheidsweg
31d
z
Opvang
per uur
1851
NW
Heiloo
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
T 072 532 42 18
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
F 072
532 42 19
z
Geen
wachtlijsten
E info@TR-assurantien.nl
z
z

Bel voor een afspraak

Zeevogels MO17 winterkampioen

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

De meiden onder 17 van Zeevogels
zijn winterkampioen! En dat is afgelopen zaterdag uitbundig gevierd in
de clubkantine met taart en meer. MO

072-5064258 of 5065399

072-5066171

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: Zondag 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

Het strandpaviljoen waar u laatst
over schreef, met foto, de schelp, lijkt
helemaal nergens naar. Nu is de zuidboulevard zo mooi gemaakt, met de
bowling-verbouw en het reddingsstation, en nu verreist er op het strand
een flatgebouw wat niet om aan te
zien is, dat heet dan strandpaviljoen?
Je zal er maar naast zitten met je pa-

www.fysiotherapieronde.nl

1934
BA Egmond aan den Hoef
zentschoonheidssalon@gmail.com

40,63

INGEZONDEN

SERIEU
BEZOR

Mosselaan 61
info@overwegendnotariaat.nl
1934 RA Egmond aan den Hoef
www.overwegendnotariaat.nl
06 10 82 64 29
Herenweg
197
www.zentschoonheidssalon.nl

Adelbert-kampioenen op de foto
Deze jongens van Adelbert zijn za- Kerkdiensten

Foto (aangeleverd)
Van links bovenaan naar rechts:
Jesse Kramer, Demy Kramer,Joes
Bosman, Dean Huiberts, Johnny
den Brave. Van linksonder naar
rechts: Lars Wittebrood, Thijs
Apeldoorn, Duuk Meijer, Kick
Liefting, Mel Dekker.

DORPSGEN
ZOEKT E

notaris:

Bridgeclub Egmond aan Zee

terdag 8 december onder barre
weersomstandigheden in Tuitjenhorn
kampioen geworden met een 2-3
overwinning. Daarmee zijn zij met 9
overwinningen en 1 gelijkspel, kampioen bij de JO:11 in de 2e klasse.

19 DECEMBER 2018 - NR. 717

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

DORPSGENOTEN
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uBBeL
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oor

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAA
Snackbar med

LaNk
eTer
roNwaTer

liefst met ervaring
Voor een langer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
Mosselaan
53, Egmond072-5812331
a/d Hoef www.wiegers.net

TEL: 06 2361

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Koren zingen kerstliederen in OK St. Agnes
Vrijwel geheel in de traditie van de Anglicaanse kerk kunt u vrijdag de 28e december a.s. weer genieten
van ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’ in de sfeervolle met kaarslicht verlichte Oud Katholieke St.
Agneskerk te Egmond aan Zee aan de Voorstraat 112.
en een aantal van de koorleden verzorgen de negen lezingen, omsloten
door de zang van de verschillende
koren. Medewerking verlenen de organist Mattijs Ploeger en de pianiste
Mariëlle Tromp-Zentveld.

liederen. Altijd weer een ´traditional´
ook in de donkere dagen ná kerstmis.
En uiteraard de geliefde Nederlandse
kerstliederen vullen deze sfeervolle
avond. De kerk is open om 19.00 uur,
de aanvang is 19.30 uur. De pastores

De drie koren, het St. Agneskoor, het
Gospelkoor ‘The Seasingers’ en het
‘Gregoriaans Mannenkoor’ zingen in
afwisseling met het publiek weer een
keur van Christmas Carols en de overbekende algemene Kerstsamenzang-

* particuliere
P E D I C U Rwas
E | *Mbejaardenwas
ANICURE
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten
Margreth Kool

Gediplomeerd
pedicure | manicure

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

VHS video naar
DVD 17,50 euro

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro
Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550

off
mu

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

tel. 072-5070818
Nieuwe Egmonderstraatweg
6 - 1934 PA Egmond aan den Hoe
www.kruijffmakelaardij.nl
e
info@belleman.nl - i www.d
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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnego
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Voetbalplaatjes van
lokale helden
Egmondse
Almanak
EXPOSITIES
in mooi verzamelalbum
Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019

BOOM

autoservice

Zaterdag 11 november is niet langerExpositie:
alleen de
dag
van Sint
Maarten,
maar
van SinttotAdelbert.
Sinds
Hilde
Belleman,
restaurant
Hema
(’t ook
Loo, Heiloo),
eind januari
2019
afgelopen zaterdag is voor alle spelers
en vrijwilligers van Sint Adelbert het lokale ‘voetbalplaatjesboek’
DECEMBER
Reparatie, onderhoud
een feit. De Egmond-Binner voetbalvereniging
is samen Hanswijk,
met DEKA
Markt
Egmond
Binnen
een PostaanZee,
speciale E/Zee,
Woe 19 dorpsraadcafé,
E/Hoef,
20u,
Do 20 VR
bioscoop,
10u-12u, Di 25 Kindjewiegen,
en verkoop
spaaractie gestart om de bijzondereAdelbertuskerk,
plaatjes te kunnen
bemachtigen
en
vast
te
leggen
in
het
verzamelE/Binnen, 11u, Di 25 kerstbrunch, PostaanZee, 11.30u, Woe 26 Kelvinators en Das Kapital!, JOEB, E/
ALLE MERKEN
boek.
Binnen, 21u
ook campers
KERKDIENSTEN DECEMBER
Woe 19 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 09.00u, Vrij 21 kinderkerstviering, Maria Alacoque,
E/Hoef,
09.00u, Zo 23 KerkHerenweg 65 • Egmond-Binnen
dienst prot kerk E/Zee, 10u, Zo 23 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 10u, Ma 24 nachtmis,
OK St8860
Agnes,
E/Zee,
22u. Ma 24
M 06 2874
• T 072
506 2744
Kerknachtdienst prot kerk E/Zee, 21.30u, Di 25 Kerstdienst prot kerk E/Zee, 10u, Di 25 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 10u
Woe 26 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 10u

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Sneeuw en mist

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.

•
•
•
•
•
•
•

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Foto’s (Sjef Kenniphaas)
Er waren er meer vroeg op om
van de sneeuw te genieten…

Schapen, nu en toen

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Hier staan ze en kijken me aan,
een kudde zonder herder
in een nette weide, goed omheind:
ze kunnen echt niet verder.

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Toen liepen ze door 't stenig veld;
de herders, met hun honden,
gidsten hun kuddes door het land
tot ze bij een kribbe stonden.

ABA

Wij wensen u Prettige Kerstdagen!
24 en 31 december zijn wij GESLOTEN
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
Het was daar
druk, er klonk
gezang
Foto (aangeleverd)
in kantine
Sint Adelbert
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond
aan den Hoef Voetbalplaatjes van lokale helden sparen:uitdrukte
bovenaardse sferen.
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
licht was
onvergetelijk
prachtige
actie
is terug te vinden op
Na weken van voorbereiding was Binder-voetbaltoppers te gaan spa- Het
ren? Het album is tegen een zacht
prijsje verkrijgbaar in de winkel. Een
uniek album ‘voor later’ en een mooie
verzameling sportievelingen en vrijwilligers van Sint Adelbert bij elkaar in
één boek. Meer informatie over deze

het afgelopen zaterdag dan zover.
Het spaarboek werd gepresenteerd
en uitgedeeld door het projectteam
vanuit Sint Adelbert, samen met het
management van de supermarkt. Alle
deelnemers
in het boek kregen een
Telefoon: 06-4149
3760
gratis exemplaar . De inzet is om de
komende tijd voetbalplaatjes te spa-Massage voor ouderen ren door ‘slim’ aankopen te doen bij
-Massage voor kinderen de supermarkt in Egmond Binnen.
iedere € 10,-in
boodschappen
-Massage zet je zelf helendBijvermogen
werking ontvangt de koper een pakje plaatjes
5 stuks. aan
Het isden
ook Hoef
mogelijk teHerenweg 232 - 1934 BGmet
Egmond
gen betaling een mooie poster van de
eigen foto te krijgen van 50×70 cm.
De actie duurt nog tot 23 december.
De verwachtingen zijn hooggespannen en er worden inmiddels ook al
voorbereidingen getroffen om ‘dubbele plaatjes’ te kunnen ruilen bij
de voetbalclub in de kantine. Ook
interesse om voetbalplaatjes van de

Massagepraktijk
Ingrid de Schepper Ook kerst

en
konvan
hende
toen
deren.
de niets
website
voetbalvereniging
(www.adelbertvoetbal.nl). Als je nog
geen album hebt, meld je dan even
bij je leider of stuur een mail naar
adelbertvoetbal@gmail.com.

15
16
17
18
19
20
21
22

w
d
v
z
z
m
d
w

Voor een passende u
een vertrouwd gezicht ‘

het weer en dat gaat voorlopig niet
veranderen.

Het was maar voor even en je moest
er vroeg bij zijn, maar dan had je ok
wel wat. Sjef Kenniphaas was er bij
om de eerste serieuze sneeuw van dit
jaar vast te leggen. Een witte kerst
zit er echter niet is, Inmiddels regent

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

NM=
LK=L
Sp
D

Dag en nacht ber

06-49412728 of 072
www.uitvaartverzorgingduin.nl
Hier klinkt muziek uit ménsenkeel,
het licht, nu keurig netjes,
komt van waxine, kaars, een lamp
of van miljoenen ledjes
Daar staan ze dan, de rendieren,
met slingers met veel kleuren.
Wat heeft dat nog te maken met
….....
Misschien moet ik niet... zeuren?
Tekst en beeld Trix van der Veen

Kindje Wiegen in de Adelbertuskerk

kadobonnen
te koop

Luisteren en kijken naar het kerstOok
voorMooie
ramen en
verhaal. Kerstliedjes
zingen.
versieringen maken voor in de kerstboom. Verkleden als Jozef, Maria,
schaapje of engel en samen op de
foto.
Dinsdag 25 december (eerste kerstdag) Egmonderstraatweg
van 11:00-12:00 uur.
20 - Eg
Foto (aangeleverd) Kindje wiegen in
Adelbertuskerk

CDA: Kinderarmoedegelden alsnog uitgeven
De CDA-fractie in de gemeente Bergen wil het geld dat de gemeente ontvangt voor de bestrijding van
armoede alsnog onder de kinderen in de doelgroep uitgeven. De gemeente Bergen heeft nog 13 duizend
euro op de plank liggen aan budget voor de bestrijding van armoede. Dat geld is dus nog steeds niet
uitgegeven. De fractie van het CDA heeft het college nu in schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.
Fractievoorzitter Klaas Valkering: ‘In nen deelnemen aan de samenleving. of vrijwilligersorganisaties. Op die
de gemeente Bergen wonen relatief Mocht het college geen ideeën heb- manier kunnen we ervoor zorgen dat
gezien weinig kinderen in armoede. ben om de nog beschikbare gelden kinderen in deze doelgroep straks met
Voor de CDA-fractie reden te meer om voor kinderen in armoede uit te geven, Kerstmis niet de enige in de klas zijn
de kinderen die wél in armoede leven zouden wij graag zien dat er wordt die alle leuke dingen moeten missen.’
extra ondersteuning te bieden, zodat gekeken naar een samenwerking met
zij ook op een volwaardige wijze kun- bijvoorbeeld Stichting Welzijn Bergen

Met zijn allen op de foto met het
voetbalalbum en Mark Bakker,
supermarktmanager.

JOOOI

En verder in Dorpsgenoten
wekelijkse column
van KD de Bocht
Delversduin wordt langzaamaan
concreet
Iedere
is de tijd van vrede en samenzijn. Althans, bijna. Laten we het dus eens niet hebben
overmaandag
alle perikeleninloopspreekuu
op het geSlotkwartier Het
houdt
gemoederen
wel
bezig
meentehuis
of over
de tandeloze gemeenteraad
die blijkbaar
maar niets voor elkaar krijgt. Laten we
het hebben
het
Slotweg
2a,over
Egmond
a
feit dat we het zo goed hebben hier. We kunnen bakken met geld uitgeven aan kerst, eten ons een
slag in de rondte24/7:
en
Meldnummer
06
Adelbert
legt
jeugdtrainers
vast
Voorstraat 103, Egmond aan Zee pakken na de jaarwisseling, die zoals altijd met gepaste ellende gepaard gaat, gewoon de draadwww.charonuitvaartbe
weer op. Kunnen we
ons voorlopigKNRM
even richten opin
waarhet
we wél zonnetje
goed in zijn: zélf initiatief nemen en de meest dringende zaken oppakken en
Trouwe donateurs
Charon Uitvaart
tot stand brengen. Toch?
SCHILDERSBEDRIJF

DORPSGENOTEN

Verkaveling Delversduin

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor 15

2

VAN DE GIESEN
Wij wensen iedereen een Kleurrijk WINTER
en goed onderhouden 2019
Woningen ouder dan 2 jaar mogen wij 9% BTW rekenen

In onze winkel vindt u van alles om uw kerst
tot een onvergetelijk succes te
maken. We love Christmas.

WINTER

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Voor:
bedrijfsJanbiedt
Dirk10%
z’n Dal
109 - Verwerking
en de Winterschilder
korting
op uw binnenwerk

1931 DL Egmondadministraties
aan Zee en samenstelling jaar-

Jan Dirk z’nTelefoon
Dal 109 -072-5064590
1931 DL
Egmond
aan Zee
rekeningen
- belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
Telefoon 072-5064590 - 06-53696278
06-53696278- www.schildervandegiesen.nl

”Het is zoals het is en het kom
Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaardankbare
herinnering
rekeningen - belastingaangiften
- adviezenhebben
op fiscaal en wij
geweest,
bedrijfseconomisch terrein

In
aan all
is
afscheid
mijn lieve man, onze lieve ”ouwe
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
schoonvader
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

bedrijfseconomisch terrein
www.schildervandegiesen.nl

DORPSGENOTEN
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Ervaar de waarde
van uw tuin!

De
feestdagenopbeginnen
bijinons
formatieavond
15 november
Hanswijk.

avond
laten
bijpraten
over
de diverse
Met de informatieavond Vele
op exclusieve
komst paté’s
en tapas
voor
uw brunch,
de lekkerste
salades voor cocktails,
vers gebrande
mogelijkheden:
in de vrije
sector zijn
(woensdag 15 november gerijpte
tussenkazen,
19 heerlijke
luxe wijnen,erkerstbonbons
en prachtigegezinswoningen
geschenken.
appartementen,
en 21 uur in Dorpshuis noten,
Hanswijk,
Egmond aan den Hoef) begint lang- en twee-onder-een-kap en daarnaast
zaamaan
het plan Delversduin steeds zijn er in de sector sociale woningChampagne
concreter te worden. Geïnteresseer- bouw huur- en koopwoningen waarden kunnen zich op deze informatie- op (straks) kan worden ingeschreven.

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

GARNALEN - vers
kilo € 8,50

1 bak a 500 gr € 4,50

AANLEG VLONDERS VIJVERS
Eisenhowerstraat
•ONTWERP
Hollandse
GARNALEN
gepeld -61vers
VERANDA’S
BEREGENING
BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
1931
WJ
Egmond
aan Zee
BOOMVERZORGING
100 gr € 4,00
1 bak a 500 gr
€ 17,50
T 06 538 gerookte
12 076
• Ouderwets
PALING
FILETS- vers
De uitvaart heeft reeds in besloten

www.rotteveeltuinen.nl

200 gr € 12,-

100 gr € 6,95

Verse ZALM

Aan
alle
FILETSwaren
van
kilo
€ lieve
25,- mensen d
na het overlijden van

alleen tegen inlevering van deze
bonzoon, broer
vader,
TOP KWALITEIT

D B

€ 16,95

Kilo

Nog één keer
TransportbedrijfLuxe
Sprenkeling
Buitenlandse kaas
delicatessen

Zaterdag 11 november jl. zijn de oud-collega’s van Transportbedrijf
Sprenkeling bij elkaar gekomenKeuze
in het
dorpshuis Hanswijk tijdens een
Speciaal voor de feestdagen hebben wij ons
uit vele luxe delicatessen zoals:
gezellige reünie. Transportbedrijf
Sprenkeling
werd in 1958 opgericht
reeds uitgebreide assortiment buitenEngelse
pie’s, diverse truffelproducten,
door
in Egmond
aan den Hoef. Het
landse kaas aangevuld met de mooiste
en Jan Sprenkeling sr. aan de Slotweg
eende- en ganzelever
(foie gras),
krab, Confit
Canard eind jaren ’70
meest luxe kaasjes voor de kerst.
bedrijf groeide al snel, daardoorchatka
verhuisde
hetdebedrijf
naar het bedrijventerrein op de Weidjes en groeide gestaag door.

✄

KIBBELING

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Actie!!

winckeltje.nl

donderdag op
Alkmaar, 13 juli Elke
1944
Alkm

Dick Ras
uBBeL
LaNk
oeT
eTer
Zijn dood
blijft
harteloos,
Kilo 12.50
Warm gebakken
250 gr
€ 4,roNwaTer
Uitslag: 1. Ferry Karssen, Alkmaar 2. gowaard 7. Wout Bakker,
veel liefde terug g
lekkersHeiloo 8. Vooroor
n
a
a
uw
VoLLedige
wasVerzorgiNg
Vincent Beentjes, Castricum 3. Henk Piet Veldt,erAkersloot
9.
Chris
Kemp,
Kilo alleen
 10.00tegen inlevering van dezeHet
bon
was overweld
w eld
Louwe, Alkmaar 4. Marco Wetsteijn,onsEgmond
in een aan de Hoef 10. Lars van den www.duBBeLBLaNk.NLGEKRUID
ij
K
2e half pond
HEERLIJ
Egmond aan Zee 5. Marcel Koekoek,
Wijngaard, Akersloot.
Kom b
Bedankt voor a
Castricum 6. Martin Meijer, Heerhu56 u• Bergen
NH KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG
WijLijtweg
wensen
GEZEGENDE
Bij besteding van minimaal 15,- euro
Telefoon
2019 -072-5812331
donderdag 10 januari zijn we weer aanwezig Fam. Rasch
ontvangt u in december een leuke attentie

MTB K&PB
Voorstraat 136
1931 AP Egmond aan Zee
072 506 25 65
info@winckeltje.nl

Hollandse PEL

•

✄

Knallend het jaar uit
Beeld (aangeleverd gemeente Bergen): Verkaveling Delversduin. Inmet onze bubbels!
Il miogusto

Job de Vr

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
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€ 1,50

Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
interesse
De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Gemeentebelan
95 Algemene
500 gram
woensdag 15 novembe
95 Blaaderenw
500 gram
van
500 gramOp de95agenda staan o
houden. Ook

NOORD HOLLANDSE extra pittige
BOEREN
GEZOND 100% Lactosevrij
wasserij
Noord
Hollandse ROMIG BELEGEN
dubbelblank

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

3,
4,
2,

ruimte voor i
✄

Lijtweg 56 • Bergen
Bij aankoop
vanNHde 1e kilo kaas
Telefoon 072-5812331

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Truffels
Pecorino Fiordaliso
Sant Galderic a
l’Huile d’Olives

Beurre
Croquant

Valdeo
n

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Alle pakken KERSTKOEKEN 1 voor 3,- en 2 voor € 5,Luxe KERSTKOEKEN alle soorten 6 voor € 5,-Eende- en ganzelever (foie gras)
Roomboter gevulde DENNETAK KOEKEN nu 10 voor € 5,Luxe Truffe
AFBAK STOKBRODEN olijf,wit,bruin enz nu voor € 5,- + 3e gratis
Vigneron

Actie!!

Lever de advertentie in en elke betalende klant een ontvangt een zak kerst schuim koekjes cadeau!!!
één keer was een ‘oranje/witte truck’ te bewonderen
in Egmond
aan den
Hoef.
Bij besteding
van minimaal
15,- euro

Tap
de La(aangeleverd):
Bruguera
Foto
Nog
cendre

ontvangt u in december een leuke attentie

De ‘oranje/witte trucks’ waren een bekend beeld, niet alleen in de Egmonden en omgeving, maar in de Benelux
en ver daarbuiten. In de jaren ’90 is het
bedrijf voortgezet
door1 de zonen van
Achterom
Jan. Vele vrachten groenten, bloembollen, rondhout, stro enz. werden door
Sprenkeling Transport vervoerd. Door
gebrek aan opvolging heeft Jan Spren-

ZENT

keling jr., die de laatste jaren het bedrijf
in zijn eentje leidde, besloten om zijn
bedrijf met ingang van januari 2017 te
laten voortzetten door transportbedrijf
‘Van Straalen de Vries’, waar hij nu
Schoonheidssalon
zelf ook
werkzaam is. Zo eindigde na
59Linda
jaar het
bedrijf Sprenkeling uit de
IJssennagger-Zentveld
Egmonden waar vele chauffeurs/perZenttrots
Schoonheidssalon
soneel met
hebben gewerkt.
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Ik wist het. Zo voorspelbaar. Zo’n ambtelijke fusie gaat jeAllergie
natuurlijk niet in de
kouwe kleren zitten. Zelfs niet nadat er zo’n 4 miljoen euro extra was vrijgeAcupunctuur
maakt voor ICT-ondersteuning. De praktijk strookt niet met
het papier, staat er
te lezen in de krant. O ja jôh? Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk
Last van migraine/hoofdpijn,
wel met elkaar dan? Nooit toch? Ze kunnen het echter niet meer aan in De
darmklachten, vermoeidheid,
BUCH (waarom is het eigenlijk de BUCH en niet gewoon BUCH?) en dus worluchtwegklachten, huidklachten,
den er meer ambtenaren gevraagd. Tijdelijk, maar ja, het hele leven is tijdelijk,
tennisarm,
hormonale
klachten, etc.?
toch? Ik dacht dat het juist de bedoeling was
dat je door
zo’n ambtelijke
fusie
met minder of hooguit met dezelfde mensen
veel meer
kunnenaandoen
Julianastraat
3, 1931zou
CA Egmond
Zee en
Telefoon (072)
507 fout.
12 72 of (06) 362 04 113
efficiënter zou kunnen werken. Sorry, misverstand.
Mijn
K.D.
de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
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Alle pakken KERSTKOEKEN 1 voor 3,- en 2 voor € 5,Luxe KERSTKOEKEN alle soorten 6 voor € 5,Roomboter gevulde DENNETAK KOEKEN nu 10 voor € 5,huiswerk
Luxe AFBAK STOKBRODEN olijf,wit,bruin
enz nu voor € 5,- + 3e gratis
bege
le

iding voo
middelb
are een
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt
kerst
schuimr koekjes cadeau!!!
schzak
olie
wween
re
w.dehuis
werkwninke
l.nl
Here
Egmond nweg 207
a/d Hoe
f
07

2-506
06-196426616
646

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren

Erkend of
herkend?

de

Kijk voor informatie en prijzen op de site
Kijk voor informatie en prijzen op de site
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
Tel: 06-38583362
Tel: 06-38583362
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl

NIGHTS

Wegnaar
naarde
de Bleek
Bleek 1, 1934 PG
Weg
PG Egmond
Egmonda/d
a/dHoef
Hoef
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef

Tel: 06-38583362
Tel:
Tel:
06-38583362
Weg naar de Bleek
1,06-38583362
1934 PG Egmond a/d Hoef
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Tel: 06-38583362

www.schoonheidssalonmajoor.nl
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Kloknieuws

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

Iedere woensdag en donderda
3 gangen verrassing

www.fysiotherapieronde.nl

Nieuw bij Schoonheidssalon Majoor
Nieuw bij Schoonheidssalon Majoor
de

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

www.dehuiswerkwinkel.nl

Doordat072-5064258
wij vak- of 5065399
technisch erkende
bedrijven zijn,
wordt
3
bij
het
zien
van
de
NieuwVoor
bijeenSchoonheidssalon
heerlijke ontspannendeMajoor
en
Nieuw bij
bij Schoonheidssalon
Schoonheidssalon Majoor
Nieuw
Majoor
Facelift
massage
uitgebreide
behandeling
of een
Facelift
massage
camerabeelden ook
Facelift
de
massage
de
massage
de Facelift
fFacelift
huidverbeteringstraject
ashion massage
& Lifestyle nog eens de
Kijk voor
voor
informatie
en
prijzen
site
Kijk
informatie
prijzenopop
op
de
site
voor
informatie en
en prijzen
dede
site
Kijk voorKijk
informatie
prijzen
op de site
persoon herkend...
AJ Egmon
d aan Zee

&
odka
ills V ry
Cah Blueber

Confit de Canard

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
4
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Di
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KNRM dankt trouwe

De Koninklijke Nederlandse Redding Ma
11 november, op haar 193e verjaardag
geëerd die met hun vrijwillige bijdragen
werk financieel mogelijk maken. Ook he
Zee (het oudste station van de KNRM) h
de deuren van het boothuis open gezet
die respectievelijk 50 en 60 jaar donate

29 MAAR

GRIEPGOLF

