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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
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 trein gereisd worden.
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Voor het eerste
hebben wij geen
SCHILDERSBEDRIJF
oplossing…

1 di
8:25 12:09 20:15
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den
Hoef, Egmond-Binnen,
Egmond aan Zee, Rinnegom
en Bakkum Nrd.

2 wo 0:55
9:14 13:16 21:24
3 do 1:49 10:15 14:09 22:46
4 WATERSTANDEN
vr
2:41 10:45 14:59januari
23:40

NM=Nieuwe
Maan
• EK=Eerste
Kwartier
5 za 3:29
11:46
15:45
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
6 Springtij:
zo 0:30
4:15
12:16
16:18
2-3 dagen na NM en VMNM
1-2 dagen
na LK en
EK
7 Doodtij:
ma 1:10
4:44 12:45
16:55
Laagwater
Hoogwater
8 di
1:40
5:26 13:36
17:30

BEUKERS
Voor het tweede
ONDERHOUD

          
      

      


    

wel!
EN NIEUWBOUW



Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

  

ap.beukers@quicknet.nl

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
Nieuwjaarsreceptie
gemeente Bergen:
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters,
de Waard en Apeldoorn
Bloembollen en Cees Apeldoorn.
(van
de Jan
redactie/John
de Waard)

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Bridgeclub Egmond aan Zee
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14 ma
15 di
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17 do
18 vr
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Herenweg 232 - 1934 BG Egmond aan den Hoef
5:15

9:55

19:26
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10 wo
11 do
12 vr

6:14
7:35
0:36

11:05
12:06
8:35

19:54
20:50
13:15

23:29

13 za
14 zo
15 ma

1:46
2:45
3:39

9:50
11:10
12:05

14:25
15:19
16:09

22:50
23:40

16 di
17 wo
18 do

0:15
0:55
1:35

4:25
5:05
5:45

13:20
14:41
15:10

16:56 VM
17:35
18:16

GARAGE DE EGMONDEN

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

DORPSGENOTEN
BOVAG
21:56

zoekt een serieuze

Al jaren een vertrouwd adres voor
APK6:21
en onderhoud.
19 vruw2:26
15:30 18:45

20 za 2:55
6:59 15:50 19:25
Tevens doen wij, aircoservice,
schadereparaties
21 zo 3:30
7:35 15:54 19:59
in- en verkoop of zoekopdrachten.
22 ma 3:44
8:20 16:05 20:35

BEZORGER/STER

23 di
8:55 16:34 21:15
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934
PA4:25
Egmond
aan den Hoef
24 wo 5:10
9:35 17:14 22:00
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl
•
Tel.
072-5061228
25 do 5:44 10:36 18:05
22:44 LK

voor
KINDEROPVANG DE POPPENKAST
EGMOND AAN DEN HOEF
P
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

26 vr
27 za

6:45
0:00

11:30
7:45

18:54
12:36

28 zo
29 ma
30 di
31 wo

1:16
2:10
3:01
0:16

8:44
10:16
11:36
3:51

13:46
14:42
15:35
12:35

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

20:05
21:40
23:04

16:21

072-5061201
De Poppenkast
of info@belleman.nl
d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAAGD:
Voor een waardig en gepast afscheid,
Snackbar
medewerker

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

voorheen werkzaam voor Memento Mori

liefst met
ervaring
18-20 jaar.
Dag en
nacht bereikbaar
072-5115238
Voor een
langer periode

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
MMosselaan
06 287453,8860
• Ta/d
072
506
2744
Egmond
Hoef
www.wiegers.net

www.uitvaartverzorgingduin.nl
TEL: 06 23610857

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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Uitslaande brand legt
Gasterij Nieuw Westert in de as
(tekst Cor Mooij) Opnieuw heeft een grote uitslaande brand een einde
gemaakt aan een van de bekende horecagelegenheden in de Egmonden. In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks drie uur s ’nachts
legde een uitslaande brand Gasterij Nieuw Westert volledig in de as.
Het vuur zou zijn ontstaan op de bovenverdieping bij de verwarmingsketel. Daar zorgde het in eerste instantie voor veel rook, maar dat ging
al snel over in een felle, uitslaande brand. Met de inzet van veel brandweermensen (ook van korpsen uit de regio) kon het achterste gebouw,
dat vele jaren terug al eens was afgebrand, behouden blijven. Het is
echter door roet- en rookschade onbruikbaar geworden.

15:06
15:47
16:20

-Massage Laat je energie stromen
-Massage zorgt voor Diepe rust
ontspanning
7 en
zo totale
3:35
7:57
18:03 20:35
8 ma 4:25
8:55 18:46 21:25
-Massage heeft een Helende werking
bij migraine

Julianastraat
Julianastraat 60
60
Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl
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7:09
7:45
8:30

voor
een
wijk in Ook
Ingrid
de Schepper
kadobonnen
Telefoon: 06-4149 3760
EGMOND
AAN ZEE
te koop!!

Bel me Teen!

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

2:35
3:04
3:56

Juli

En verder in Dorpsgenoten:
Uitslaande brand maakt einde aan Gasterij Nieuw Westert
‘Doorstart’ Nieuwjaarsduik groot succes € 9,
Op weg naar een nieuwe coalitie?

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

11 vr
12 za
13 zo

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934
PA6:20
Egmond
aan den Hoef
29 di
10:25 18:41 23:16
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl
• Tel.19:34
072-5061228
30 wo 7:14 11:35

WINTER

Tel. 06 21 51 61 30 (24/7) - www.Charonuitvaartbegeleiding.nl

18:11
18:44

SERIEUZE
BEZORGER
Massagepraktijk

avond heeft uitgereikt. Cootje Bronner en Nicole Weijling waren vanuit het Egmondse de ontvangers van
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
deze onderscheidingen.
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
Vooreenuw
gehele administratie
verleden’.
De andere onderscheidingen gingen te beste start, constateerde Hafkamp. door
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
gaf
en passant nog aan
naar Maria Smook-Krikke, Jaap Bor- Er was de brand van Nieuw Westert Hafkamp
Administratiekantoor
40,63
gers en Perry Reitsma voor hun ver- en er was de politiek impasse. ‘Ik vind dat ze zich komend jaar sterk zou
diensten op gebied van kunst en cul- het bizar als na minder dan één jaar gaan maken voor een volledig vuurtuur. De laatste penning, de tweede het college al twee wethouders is werkvrije gemeente, met alleen
Voor: - Verwerking
bedrijfswaar wél
vuurwerk
sportpenning,
ging
naar 2017
profwielren- kwijtgeraakt. Het politieke gekrakeel aanwijsplekken
WEEKEND 1 EN
2 APRIL
administraties
en
samenstelling
jaarafgestoken
kan
worden.
Dat
voornemoet
ophouden.
We
moeten
normaal
ner
Nikki
Terpstra,
sinds
een
aantal
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
rekeningen - belastingaangiften
men
kon
in
ieder
geval
op
algemeen
het
gesprek
met
elkaar
aangaan.’
jaar
woonachtig
in
Bergen.
Hij
ont19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
applaus
rekenen.
Daar zou–dan
in de komende
brak
avond
wegens
verplichtinOnzedeze
Lieve
Vrouw
Onbevlekt
Ontvangenis
Egmond
aan Zee:periode
Zonbedrijfseconomisch
terrein
gevolgm.m.v.
aan St
gegeven
gen
de Zesdaagse
van Rotterdam.
dag op
10.00
uur W&C-viering
o.l.v. parochianen
Caeciliamoeten gaan
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
(Cor Mooij) Sportpenworden,
gezien
de vastgelopen coaDe
natuurlijk
welZondag
H. burgemeester
Adelbertus– moest
Egmond
Binnen:
10.00
uur Eucharistieviering
met Foto’s
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
voor Nicole Weijling
iets
zeggen
over dem.m.v.
meestCantate
recente
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor
Nico Mantje
Deo litie. Een deel van de nieuwe raads- ningen
en
Nikki
Terpstra, muzepenleden
en
commissieleden
liet
ook
van
ontwikkelingen
in
de
gemeente,
maar
WOENSDAG 5 APRIL
zich horen
in een
korte verklaring: zij ningen
pleitte
vooral om Protestantse
vooruit te kijken.
Vastenmeditatie
kerk ‘Er
met dominee
Saskia
Ossewaarde
Palsmavoor Cootje Bronner,
is genoeg gebeurd in 2018 om het wilden vooral (meer) betrokken wor- Maria
Drogisterij Smook-Krikke, Jaap
op zijn minst een ‘opmerkelijk’ jaar te den en mee verantwoordelijkheid dra- Borgers
Parfumerie en Perry Reitsma.
noemen.’ En ook 2019 had geen al gen, ‘zonder dat ze worden gehinderd
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 Steeds meer
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
lokaal 10u
& groen.
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee,
medisch pedicure
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Bel voor een afspraak
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
06-1057 8724
Woe 5 Fliereﬂuiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

Gratis voorgesprek op afspraak. Meer informatie:

13:45
14:15

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Meer dan alleen kommer en kwel

Egmondse Almanak

5:59
6:38

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
Het was niet louter kommer en kwel tijdens de nieuwjaarstoespraak van burgemeester
Hafkamp. Sterker
www.zentschoonheidssalon.nl
nog, er was uitgebreid aandacht voor de muze- en sportpenningen die de
gemeente
Bergen maandagzentschoonheidssalon@gmail.com

Kerkdiensten

1:57
2:04

DORPSGENOTEN
GARAGE
DE EGMONDEN
ZOEKT
EEN
BOVAG

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

9 wo
10 do

Wij danken iedereen voor de belangstelling, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder en oma

Jansje Dekker-Heilig
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst.
Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

Dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar de medewerkers en
het verplegend personeel van de Prins Hendrik Stichting die haar zo
goed en liefdevol hebben verzorgd, alsook aan dokter Zwartkruis voor
de goede zorgen.
Kinderen en kleinkinderen
Egmond aan Zee, 6 januari 2019

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Petra van der Meer

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Bereikbaar 24/7

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Tel: 06-21287899 - www.wilma-pilates.nl

Pilates in veel variaties….bv kettlebells, small balls, bands, barre enz…
al 13 jaar in Egmond! Rompstabilititeit-kracht-lenigheid en balans
Essentrics LEVEL 4 GEDIPLOMEERD
(Als enige in deze regio)
… verlengen en versterken…bewegingsvrijheid in gewrichten..
souplesse en vorm krijgen …maar ook
verlichting bij pijn en klachten.
Groepstraining van max. 13, maar
doelgerichte persoonlijke training voor
herstel of atleten ook mogelijk.
Welkom voor een GRATIS proefles in
januari; lessen starten weer volgens
rooster vanaf maandag 7 januari
Email: wilma-pilates@live.nl
tel 06 21287899

(van de redactie/John de Waard) Egmond mag blij zijn met jongens als
Tom Valkering en Hidde van der Pol. Samen met een grote groep vrijwilligers (veelal uit hun vriendenkring) en een aantal sponsors zijn
ze erin geslaagd om de 2019-editie van de Nieuwjaarsduik toch te
laten doorgaan. En hoe! Duizenden mensen waren nieuwjaarsdag
naar Egmond gekomen, misschien wel om het gelijk van de jongens
te onderstrepen, maar vooral om ‘hun gladiatoren’ aan te moedigen.
Ruim 1400 duikers waagden de eerste stappen in 2019 in het best
koude en onstuimige Noordzeewater.

www.fysiotherapieronde.nl

DEVOTIO

Toewijding in uitvaartverzorging

072-5064258 of 5065399

Foto (Cor Mooij) Het hart
van de nieuwe organisatie van de Nieuwjaarsduik in Egmond, Tom
Valkering (links) en Hidde van der Pol.

Uitvaartverzorger sinds 1992

Doorzetten Nieuwjaarsduik
bewijst gelijk

06 - 41 73 95 49

Ronald Koster

getrokken, later op de dag werd het
terrein afgezet. De stolpboerderij uit
1936 is van een verwaarloosde stolp
ooit verbouwd tot woning door architect C.W. Royaards. Het is de wens
van de eigenaren om het pand, dat op
de Rijksmonumentenlijst stond, in zijn
oude vorm te herbouwen. Hoe, wat
en wanneer is nog niet duidelijk. Het
pand staat bijvoorbeeld op grond van
duinbeheerder PWN, dus ook daarmee
zal moeten worden overlegd. De 17eeeuwse kenmerken o.a. de schouw, de
bedstedes en balken moeten echter
als verloren beschouwd worden.

Nadat in de morgen de brandweer al
was vertrokken en men het tuinmeubilair aan het weghalen was, laaide
het vuur weer op. De brandweer werd
in allerijl weer gealarmeerd voor nabluswerk waarmee ze nog lange tijd
bezig is geweest. Tussen de verbrande
resten werd nog asbest gevonden en
de Veiligheidsregio Noord-Holland
had een waarschuwing afgegeven
om ramen en deuren in de omgeving
gesloten te houden, omdat de wind
richting Egmond-Binnen was en er
ook veel vliegvuur vrij kwam. Om circa
08.00 uur werd die waarschuwing in-

UITVAARTVERZORGING

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Foto (Cor Mooij)De ramp in al zijn tragiek beeld…

Anno Nu

Wij helpen u graag
072 5825521

Het moet ook een beetje
meezitten. Was het een dag
later geweest was het weer
niet bepaald uitnodigend,
maar nu zag het er aangenaam uit. Vooral achter glas
op het terras… Er was een zonnetje,
maar ook een straf noordwestenwindje en die voelde nog steeds niet
echt warm aan. Zeker niet als je het
water uitkwam. Dat weerhield de
naar schatting ruim 1400 deelnemers
met de Egmond.nl-mutjes op er niet
van om vol overtuiging het water in
de rennen. Om vervolgens nog sneller
weer terug te rennen naar de wachtende ‘verzorgers’ om daar een warme deken of badjas om te slaan, want
het blijft hoe dan ook 1 januari. Het
zorgde weer voor vermakelijke taferelen, van duikers in de meest vreemde
outfits tot jeugdige deelnemers die er
niet genoeg van konden krijgen. Na

afloop van het spektakel, ‘dook’ zowel
publiek als deelnemers zo snel mogelijk een (verwarmd) terras op of horecagelegenheid in om door te warmen
met koffie, chocolademelk of iets sterkers. Het doorzetten van de nieuwe
organisatie om de Nieuwjaarsduik dit
jaar toch te laten plaatsvinden, heeft
zijn gelijk bewezen. Egmond kan trots
zijn op dergelijke enthousiastelingen.
De Nieuwjaarsduik werd zo de opmaat voor een prachtige sportmaand
met de Egmond-Pier-Egmond strandrace, Halve Marathon van Egmond
en de Wandelmarathon nog in het
verschiet. Een goed begin is het halve
werk.

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl
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Wat er in amper twee weken
allemaal kan veranderen:

5

Van de hemel in de hel…
(van de redactie/John de Waard)

Het begon allemaal zo goed: in de aanloop naar het nieuwe jaar waren de mensen bij de Pompadour druk met het bakken van alle denkbare varianten van een
oliebol. Veel mensen waren vrij en konden dus rustig genieten van de feestdagen
en de bijbehorende traditionele versnaperingen. Het vuurwerk boven Egmond in
de oudjaarsnacht was prachtig en de doorstart van de Nieuwjaarsduik de volgende ochtend een succes. Wat kon er nog misgaan zou je denken?
Het vuurwerkgevaar was geweken, de dagen werden weer ‘normaal’, back to
business dus. Toch niet. Het noodlot sloeg toe in Egmond-Binnen in de nacht
van vrijdag 4 op zaterdag 5 januari. Een uitslaande brand legde Gasterij Nieuw
Westert volledig in de as. Op de beelden van Cor Mooij kunt u die laatste dagen
van het oude jaar en de eerste nieuwe nog eens in beeld beleven.
Het jaar 2019 betekende niet voor iedereen een goede start…

14

6

Foto’s met de klok mee, te beginnen linksboven (Foto’s Cor Mooij):
Foto 1 t/m 3: Bij de Pompadour zijn ze druk doende genoeg en veel
verschillende oliebollen voor het oudjaar te maken.
Foto 4 en 5: prachtig vuurwerk boven Egmond
luidde het nieuwe jaar in
Foto 6 t/m 10: de succesvolle doorstart
van de Nieuwjaarsduik in Egmond in beeld.
Foto 11 t/m 15: het noodlot sloeg toe in Egmond-Binnen
bij Gasterij Nieuw Westert.
Na de brand restte niet veel meer dan wat smeulende resten.

13

7

15

12

9

10

8
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Egmondse Almanak
EXPOSITIES Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019
Expositie: Hilde Belleman, restaurant Hema (’t Loo, Heiloo), tot eind januari
2019
JANUARI Di 8 Stoelyoga, PostaanZee. E/Zee, 10uur
Do 10 Stoelyoga, De Schulp, E/Binnen, 10 uur
Do 10 Stoelyoga, Hanswijk, E/Hoef, 13.30 uur
Do 10 Zingenaanzee, PostaanZee, E/Zee, 13.30 uur
Vr 11 Taalcafé, De Schulp, E/Binnen 10.00 uur
Vr 11 Creatiefaanzee start 14.00 uur
Za 12 Egmond-Pier-Egmond, E/Zee, 11uur
Zo 13 o.m. Halve, Kwart en mini-Marathon van Egmond, E/Zee, vanaf 10u
Zo 13 filmmiddag in De Schulp, E/Binnen, 14.30u
Ma 14 Kralenaanzee, PostaanZee. E/Zee 10.00 uur
Ma 14 Wandelenaanzee. PostaanZee, E/Zee 13.30 uur
Ma 14 Maandagochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Di 15 Spaansaanzee, PostaanZee, E/Zee 10.30 uur
Di 16 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10uur
Wo 16 Spelaanzee, PostaanZee, E/zee
Do 17 Stoelyoga, De Schulp, E/Binnen, 10 uur
Do 17 Stoelyoga, Hanswijk, E/Hoef, 13.30 uur
Zo 20 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, E/Hoef, 7.30u
Za 26 wandelmarathon Egmond, sporthal Watertoren, E/Zee, vanaf 08.00uur
KERKDIENSTEN JANUARI
Woe 9 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Vrij 11 OK kerkdienst, Prins Hendrik Stichting. E/Zee, 15u
Zo 13 kerkdienst Prot Kerk, E/Zee, 10u
Zo 13 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 10u
Woe 16 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Zo 20 Kerkdienst OL Vrouw, E/Zee, 10 uur
Zo 20 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 10u
Woe 23 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Za 26 vespers, OK St Agnes, E/Zee, 19u
Zo 27 Kerkdienst Prot Kerk, E/Zee, 27
Zo 27 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 10u

Cabaret

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

met

Westfriesche

Allergie
Acupunctuur

Kees Stet Avond
‘Skoftig Mooi!’

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

incl. 3-gangen

Stamppotbuffet

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Aanvang 18.00 uur
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

Reserveren: T. 072 506 16 01
info@herbergbinnen.nl
Herenweg 59
Egmond-Binnen
Herberg Binnen

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Wat Now!
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eb een ofdankertje an van ze zus. Zo
zit dat.”
Voor uw gehele administratie
“Oe gaet ’t mit de ‘angden van je
Administratiekantoor
vent?”
“Oh, ai is nee die pil ‘e wêêst en ‘k
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Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Lijtweg 56 • Bergen NH
www.zentschoonheidssalon.nl
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
de vloer.”” Oe is’t mit zain …now je
Telefoon 072-5812331
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
wêêt wel?”
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ontsteke en now legt zain êêle ang- Weg
Tel:
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Tel:
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Lijtweg 56 • Bergen NH
Weg naar de Bleek
1,06-38583362
1934 PG Egmond a/d Hoef
del in een zacht bedje. Ai is ’t er blaid
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Egmonderstraatweg 20 - Egmond
aan den Hoef
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Telefoon 072-5812331
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Tel: 06-38583362
mee.”
“Eb jai nag oliebolle é gêête?”
www.schoonheidssalonmajoor.nl
“Jaadet, leste jaer eb ik ze zellef ‘e
maekt maer now eb ik ze ‘aald bai de
Jumbo. Arstikke lekker en gevild, een
knapperig korsie en iet vet.”
“Now, vet is voor main wel goed voor
de stoelgang. Deer ben ik mêê an ’t
tobben. Een vette oliebol gêêft een
goeie drol zaauw ‘k zegge.”
“Mââd, aauw op. Neemt een lêêpeltje
wonderlolie en je skait as een laister.
Now, ik gaet me paedje opkorte. Gedag ‘oor.”

“Now me- kind, ‘vêêl ‘ail en zêêgen in
’t nieuwe jaer.”
“Vans gelaike en datte we d’r nag
lang ientje liste magge.”
“Jaadet en een bêêtje gelok ken ôôk
gien kwââd.”
“Jae, now’t gelok lâât voor’t opzoeke,
’t lâât bezaaid kè je wel zegge, as je
d’r maer nee kaikt!”
“Wat was’t aers een lêêve nieuwjaarsevent. ’t Lêêk temet oorlog in de
street. Dat ware gewôôn bommen die
de loi of stake. Ik verskôôt me te barste en ‘ad m’n ââge temet ‘e snêên
want ik was ’n zallemslaetje an het
maeke. Dat ‘eb toch nies mit vierwerrek te maeke! ‘Oe kenne ze zoks now
doen? En ze ware ‘d êêle dag an ’t
donderjaege. In de arreme langden
kaike de kindertjes mit ‘olle ôôgies
van d’onger en ‘ier gaet ‘r voor miljoenen de licht in. ’t Most iet magge.”
“Me-kind, wees blaid dat jai iet in
Skevelinge weent. Deer is mit die wind
de boel êêlegaer verinneweerd. Mit
die ‘ôôge stapel kratte vloge de vonke
zo de street in. Je zel d’r maer wêêne.
Verbrangde fietse ew ‘k ‘ezien op de
tillevisie. Ze mosten ’t wangt bai de
skôit ‘aauwe, maer dat ewwe zai iet
‘edeen. De birregemeester ‘ad motte
zegge, stoppe mit die angdel!! No ja
toe, ’t leste is deer iet over ‘e sprôke.”
“Wat zie jai d’r ‘epikt en ‘edrêêven ôit.
Mot je nee de niejaarsreceptie van de
gemeente?”
“Jaadet, jai mag nooit mee rêêde, ik
gaet de loi fielesetere mit de rotzooi
die de loi ‘e maekt ewwe! Ben jai
mal! Ik eb ’t iet ôôg in me bol en ik

WINTER
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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

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Kindcentrum St Jozef: één fijne plek voor baby’s tot 12-jarigen

Kom langs

Prinses Marijijikelaan 1
1934 EA
E Eg
E mond aan den Hoef
e
ef
T 072
T.
7 -5061694
72
www.
w sintjtjtozef
w.
efs
ef
fschool.nl

en geniet!
©2018 SdH

Wat een bewogen week. Waar het een je in jubelstemming brengt (geslaagde
Nieuwjaarsduik) zet het andere je meteen weer met twee benen op de grond
(brand Nieuw Westert). Het een is voor herhaling vatbaar, het ander absoluut
niet. Dat laatste geldt ook voor het afgelopen jaar in de politiek: absoluut níet
voor herhaling vatbaar. Moet daar niet eens een bedrijfsarts langs om te kijken
of ze wel allemaal helemaal lekker zijn?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

www.blosse.nl

DORPSGENOTEN

één in opvang en onderwijs!
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LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?
Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

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

06 20 100 550

notaris:

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

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

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

072-5066171

AUTORIJSCHOOL

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
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.

KARE LS

86% kans dat
je slaagt! bron: CBR

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

Zondag 20 januari

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

P

TEL.
072-507 0200

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

EGMOND
Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77

Op weg naar nieuwe coalitie?
(van de redactie/John de Waard) Met de status quo voor ogen, waarin
de huidige coalitie niet meer op een raadsmeerderheid hoeft te rekenen, hebben VVD en KIES Lokaal het initiatief genomen om tot
een nieuw bestuur voor de gemeente Bergen te komen. Om dat te
bereiken is de ervaren bestuurder Hans Huibers (o.m. Tweede Kamer,
Den Helder) gevraagd om met alle partijen een informatieronde te
starten.
Doel is vertrouwen te creëren om met gen om daarin mee te denken. De ineen stabiele raadsmeerderheid de gro- formateur zal als eerste stap alle parte uitdagingen aan te gaan, waardoor tijen uitnodigen voor een informatief
een nieuwe coalitie tot breed gedra- gesprek en daarover verslag uitbrengen oplossingen kan komen. Janina gen aan opdrachtgevers.’ Vervolgens
Swart (KIES Lokaal): ‘Het is belangrijk zal de informateur advies uitbrengen
om snel te handelen, maar wel alle hoe richting te geven aan het vervolgzorgvuldigheid te betrachten. Er liggen proces. Wanneer het daadwerkelijk
nog steeds belangrijke projectdossiers tot een nieuwe samenstelling van een
waar we mee aan de slag moeten en gemeentebestuur komt, is nog niet
alle betrokkenen moeten de kans krij- duidelijk. Dat er haast geboden is wel.

Dank, dank, dank…
Waar de inwoners van de Egmonden
goed in zijn is ‘Omzien naar de Ander’.
De inzamelingsactie van de voedselkerstpakkettenactie is wederom een
groot succes geworden. Dankzij U !
Wat is er veel geschonken. De winkelwagens bij de Deka, Jumbo en Albert
Heijn werden rijkelijk gevuld met allerlei lekkere en bruikbare artikelen. Wij
hebben 125 royale pakketten kunnen
samenstellen en wat een enthousiaste

reacties hebben
we gekregen. Het mooie van deze actie is dat het in de Egmonden blijft.
Ook hebben we veel steun gekregen
van de vrijwilligers uit alle drie de
Egmonden. Vele handen maken licht
werk en dat is ook gebleken. Wij willen alle inwoners hartelijk danken
voor hun bijdragen. Het was fantastisch. Namens alle Kerken een vriendelijke groet, Rineke Houtenbos.

Blarenbal met Bob en de Blue Band
Ter afsluiting van dit sportweekend
kunnen de beentjes nog eenmaal
losgegooid worden tijdens het blarenbal in Hotel Zuiderduin. Daar zal de
band Bob & de Blue Band er alles aan
doen de spieren los te maken. Bob
& de Blue Band is opgericht in 2001
en sindsdien al jarenlang succesvol
in Nederland en daarbuiten. Het enthousiasme van de groep maakt de
band een graag geziene gast op ie-

der event. Strak in het pak vertolkt
de band Rock-'n-roll in de breedste
zin van het woord. Vele classics en
medleys worden afgewisseld met de
knallers van nu, zowel Engels- als Nederlandstalig. Niet alleen de muziek
is bepalend voor de spreekwoordelijke voetjes van de vloer; vooral de
enthousiaste uitstraling van de groep
draagt veel bij aan het feestgedruis.

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.
Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Hallo..?
Hallo..?

al v.a.

€ 5,50
per m 3

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!

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

SCHILDERSBEDRIJF

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

DORPSGENOTEN

Foto (aangeleverd) Bob & de Blue Band zorgt op het barenbal voor
een spetterende afsluiting van het sportweekend in Egmond.
Zondag 13 januari 2019 bent u na af- ziek nagenieten van dit spectaculaire
loop van de halve marathon van harte hardloopevenement. Om 15.30 uur
welkom in de Zuiderduinzaal voor het gaat de Zuiderduinzaal open en vanaf
traditionele Blarenbal. Dit jaarlijks 16.00 uur zal Bob en de Blue Band
terugkerende muziekevenement is voor een swingend live-optreden zorbestemd voor alle deelnemers, sup- gen. De entree bedraagt slechts € 5,porters en toeschouwers. Tijdens het p.p. en het feest duurt tot 20.15 uur.
blarenbal kunt u onder het genot van Legitimatie is verplicht.
een hapje, een drankje en livemu-

INGEZONDEN: Afval

scheiden

Sinds 2 weken wonen wij in Egmond
aan Zee. Met enige verbazing, lees:
veel verbazing, zien wij hoe hier omgegaan wordt met het milieu met
name de verzameling van en afvoer
van huisvuil. Wij komen van Stompetoren en daar is het prima geregeld:
4 afvalbakken voor plastic, groente
en tuinafval, papier en een grijze bak
voor de rest. Waar wij nu wonen is er
slechts 1 mogelijkheid . Alles vanuit
de woning komt in de prullenbak en

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

p/st € 0,85

5 voor € 4,- mooie dikke 10 voor €

PEDICURE | MANICURE
Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

7,00

• Ouderwets gerookte MAKREEL FILET naturel of peper

4 voor € 5,00

p/st € 1,50

Hollandse TOP-kwaliteit
MAATJES HARING

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,

Met vriendelijke groeten, A.H.Groen.

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

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. 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.

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

gaat als de zak vol is naar de afvoer.
In het trappenhuis wordt wel het oud
papier verzameld. Er wordt heel veel
gepraat en geschreven over CO2 en
verbetering van het milieu. Misschien
kan de gemeente hier wat aandacht
aan besteden. Samen met mijn vrouw
kunnen wij de wereld niet redden,
maar we kunnen wel ons steentje bijdragen waar dat mogelijk is.

p/st € 2,- op=op
3 voor € 5,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

Verse

100% zonder
graat

ZEEBAARSFILET

van kilo € 27,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

4e GRATIS kilo € 15,-

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

Kilo 12.50

Kilo  10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Bij aankoop van 1e kilo kaas

✄

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
BOEREN gezond 100% Lactosevrij 500 gram 4,95
Noord Hollandse ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95
een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Tekenbureau
Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Bitterkoekjes, Weespermoppen, vanille nootjes, kleine cocos 20 voor € 3,50
Koolhydraatarm brood (70% minder) 1 voor € 3,- en 2 voor € 5,00
Superstunt ovenverse KRUIDKOEK
nu € 1,00

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!!

Onderhoud

Inspiratie voor het nieuwe jaar
In het maandagochtend-café van 14
januari maken we onder leiding van
Ingrid Beentjes ons eigen moodboard
voor 2019. Op een moodboard breng
je op een speelse creatieve manier je
eigen wensen, dromen en doelen in
kaart. Meedoen? Van harte welkom!
Maandag, 14 januari 2019, 10.30 uur

tot 12.00 uur. Dorpshuis De Schulp,
Visweg 45, Egmond-Binnen
Koffie/thee: 1 euro; de lezing/workshop is gratis!
Afbeelding (aangeleverd)
Moodboard om je doelen duidelijk in beeld te krijgen

Juichzone tijdens ‘Halve van Egmond’

Moedig de lopers van de NN Egmond
Halve Marathon aan vanuit de Juichzone op Camping Bakkum. Makkelijk
parkeren, veel sfeer door de gezellige
muziek en u wordt op de hoogte gehouden van de lopers onderweg. Iedereen is welkom om mee te juichen.

Op zondag 13 januari 2019 vindt de
NN Egmond Halve Marathon plaats.
De Juichzone op Camping Bakkum
is al bijna een traditie. Dit jaar loopt
voor de vierde keer het parcours over
het terrein van de camping. De Juichzone wordt samen met Atletiek Ver-

eniging Castricum georganiseerd om
de vele lopers een hart onder de riem
te steken nadat zij het zware stuk over
het strand hebben gehad. Ook dit jaar
wordt er weer een feestje gevierd
op het terrein van de camping. Met
warme chocolademelk, Glühwein en
broodjes rookworst wordt de innerlijke mens verwarmd terwijl we staan
mee te deinen op de muziek van DJ
Sweet le Freak. De eerste wedstrijdlopers worden tussen half een en kwart
voor een verwacht. Zorg dat u er op
tijd bij bent, dan heeft u het beste uitzicht. Om 12.00 uur begint het feestje
en rond 14.30 uur zijn de lopers allemaal voorbij gekomen. Er zijn genoeg
parkeerplaatsen, maar op de fiets komen is nog makkelijker.

Foto (aangeleverd) - Juichen
voor deelnemers Halve van
Egmond…

BLARENBAL
Bob en de Blue Band
Zondag 13 januari om 16.00 uur
Zaal open: 15.30 uur Entree: € 5,- p.p.
Legitimatie verplicht!

Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - zuiderduin.nl
,NTVUKHHUALL

