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Januari

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


Egmondse wethouder Jan Houtenbos blijft positief:
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

‘Misschien moeten we eens wat vaker
eerst praten en dan plannen…’

WINTER

(van de redactie/John de Waard) Op het moment dat het interview plaatsvindt, is nog geen concreet nieuws
over een mogelijke nieuwe coalitie. Hij weet dus eigenlijk niet eens of hij na 31 januari nog wel wethouder is. Maakt voor Jan Houtenbos (VVD) niet uit: hij zit er om met veel passie en gedrevenheid zijn werk
als wethouder te doen. ‘Zoals Jan Mesu het eens zei: het is de mooiste hondenbaan die er is…’
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Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

  

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
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Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
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Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
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Het is al een tijdlang op zijn minst
‘onrustig’ in de Bergense politiek,
maar Houtenbos blijft dezelfde benaderbare wethouder en politicus.
Zijn enthousiasme blijft aanstekelijk,
ondanks de tegenslagen die er nu zijn
na het vertrek van de tweede wethouder uit deze coalitie. ‘We hebben
de portefeuilles zo goed en zo kwaad
als dat gaat verdeeld. Je begrijpt, met
twee wethouders houdt het ook wel
een keer op. Er zit nu eenmaal niet
meer dan zoveel uur in een dag/week.
Ik doe dit werk nog niet eens fulltime.
Officieel tenminste, inmiddels is het
meer dan fulltime geworden, maar
ik wil ook graag de afwisseling erin
houden. Dat betekent dat ik het leuk
vind om vanuit mijn eigen vakgebied
nog wat advieswerk te blijven doen.
Ik denk dat dat juist goed is, die afwisseling. Je blijft scherper, komt af en
toe los van dit werk en dat is echt wel
eens nodig.’
Stappen gaan zetten
Houtenbos wil ondanks – of dankzij –
de huidige situatie wel graag stappen

gaan zetten. ‘Er is een aantal projecten behoorlijk tijdkritisch, zoals ook
de herbouw van De Beeck, en mensen willen resultaten zien. Ik wil dus
graag de beweging erin houden. Dat
wil niet zeggen dat alles klakkeloos
wordt doorgezet om maar resultaten
te boeken. Woningbouw is een belangrijk onderwerp in onze gemeente
en ik zou bijvoorbeeld graag zien dat
projecten rond de fusielocatie en de
sporthal ook nog eens op dat onderwerp worden bekeken. Niet om trajecten opnieuw te starten, maar koppeling van woningbouw aan het plan
Watertorenweg/sporthal en wellicht
ook de fusielocatie van de voetbalclubs zou mij welkom zijn. Dat betekent overigens niet dat woningbouw
kan op de fusielocatie die nu voorligt,
maar mogelijk wel op de achterblijvende terreinen, zoals het Adelbertterrein en (deels) het Egmondia-terrein. Dat is (nog) niet opgenomen in
de huidige pannen. Naar mijn idee in
ieder geval onvoldoende.’
Inspraak en verwachtingen
Het loopt allemaal nog niet zo lekker
in Bergen. Houtenbos steekt ook de
hand in eigen boezem: ‘In de toekomst moeten we mensen eerder betrekken bij plannen. Dat hebben we
wellicht te kort gedaan. We hebben
wel de procedures gevolgd, maar praten vóór we plannen maken zou ook
al kunnen. Dat wil dan niet meteen
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waren geraadpleegd. Ze zijn dan echter wel eerder in het proces gehoord
en misschien was er dan wel een
EXPOSITIE
nieuw idee of een aanvulling uitgekoHanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
men, bijvoorbeeld over de inrichting.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Zoals de optie om sporthal én een
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
fusielocatie combineren met een geWo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
zondheidscentrum, die geluiden zijn
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
ook te horen. Het is wel belangrijk om
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
de verwachtingen bij alle betrokkenen
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
te managen: vooraf inspraak krijgen
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
is niet altijd hetzelfde als overal je
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
gelijk in halen. Goed overleg is echAPRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
ter altijd beter dan de hakken in het
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
zand. Participatie betekent met elkaar,
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
maar er wordt hoe dan ook altijd een
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afweging van belangen gemaakt. Dat
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stelde mensen zullen zijn, omdat hun
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argumenten als minder zwaar zijn
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meegewogen dan andere. Maar als je
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
vooraf met mensen in gesprek gaat,
voelen ze zich serieus genomen en
kun je wellicht wat van de teleurstelling voorkomen. Misschien dus wat
vaker eerst praten en dan plannen…’
(zie verder pag. 2)
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Het blijft wel even wennen. ‘Binnen
zeven maanden zitten we van een
college met vier wethouders met zijn
tweeën. En we weten eigenlijk niet
helemaal hoe het gaat verlopen. Op
31 januari is er weer een raadsvergadering, dus dan zal het in ieder geval
wel duidelijk zijn.’

BOOM

Kerkdiensten
zeggen dat die plannen er uiteindelijk

DORPSGENOTEN

06-1057 8724

Julianastraat
Julianastraat 60
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www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

2
doen, komen er geheid mensen op me
af met de vraag ‘Jan, heb je even’. Dat
is zelfs wel eens zover gegaan dat er
iemand naast me in de auto stapte
met die vraag… Waarop ik antwoordde: ik wist niet dat ik spreekuur had,
maar vertel het dan maar.’

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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Pragmatisch
Houtenbos is een man van pragmatisch denken en handelen: ‘Ga het gesprek aan, kom met alle feiten, maak
daarop een plan en dan beslissen we
op basis van die feiten wat het beste
is voor de gemeente en haar inwoners. Ingewikkelder dan dat kan het
toch niet worden? Maar wel graag
alle feiten vooraf onderzoeken en niet
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eTer
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Bevlogen en benaderbaar
wethouder/politicus…
Dat moet niet elke dag gebeuren,
maar voor Houtenbos zijn dat soort
menselijke contacten wel hetgeen
waarom hij wethouder wil zijn: ‘Faceto-face in plaats van Facebook… Je
bent er als overheid en politiek voor
de inwoners. Natuurlijk moeten er
beslissingen worden genomen en die
zal niet iedereen leuk vinden. Maar
daarvoor hebben ze je uiteindelijk
wel gevraagd om wethouder te worden. Na de verkiezingen – en soms
eerder – word je ter verantwoording
geroepen over wat je bereikt hebt.
Als er iets speelt bij de mensen wil ik
het dus graag horen. Dan moet je niet
op je strepen gaan staan en mensen
verwijzen naar een spreekuur of iets
dergelijks. En ja, dan kom je wel eens
na een (paar) uur terug van een paar
boodschapjes, waardoor we weer wat
later eten…’
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Iedereen veel dank voor de warme aanwezigheid
bij mijn uitvaart en de vele handen en kaarten
om mijn Fredo te steunen in zijn verdriet.

REISBUREAU VOOR DE
EGMONDEN

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
KRIJG GEENpakketten
SPIJT
* restaurantwas

BOEK JE VAKANTIE OP TIJD!

wasserij
dubbelblank

Samen met jullie zal ik als engel over hem waken.
Bedankt voor de prachtige periode in Egmond-Binnen.

Telefoon 072-5812331

Irena Valkering-Simončič

nog volop keuze
vroegboekkortingen
langere
voorpret
Lijtweg 56 • Bergen NH

T: 06 - 3334 5001 E: info@helloholidays.nl

www.helloholidays.nl

gaandeweg een proces met allerlei
aanvullingen of irrelevante feiten aankomen. Beter vooraf wat langer eraan
werken en meer tijd erin steken, dan
halverwege tot de conclusie komen
dat we te snel hebben beslist.’
Jan Houtenbos hoopt dat het tij zal
keren in het bestuur van Bergen. ‘We
hebben een hectische tijd achter de
rug en ik hoop echt dat de aandacht
nu meer uitgaat naar de positieve
zaken. Naar dingen die we wel voor
elkaar hebben gekregen en voor elkaar gaan krijgen. Nu is er alleen
maar aandacht voor negatieve zaken.
Je ben het niet altijd met elkaar eens,
maar respecteer dan in ieder geval
een andere mening.’

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Lieve mensen,
Graag willen wij jullie bedanken voor de warme
belangstelling gedurende het lange ziekbed
en het laatste afscheid van

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

Bep

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Uw hartelijke blijken van medeleven door uw aanwezigheid, bloemen en kaarten hebben ons goedgedaan.
Piet Dekker
Christine en Eric
Yvonne
Linda en Klaas
Mariska en Engel
Lars
Koen

www.bij-Ellen.nl
Herenweg 91
1935 AH
Egmond-Binnen
06-5753 6025

Bewegen op het strand

Egmond aan Zee, januari 2019

Allergie
Acupunctuur

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

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

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Foto (aangeleverd) Gymles op het strand: even een frisse neus halen
Na het evenement De Halve marathon, woon doorgaan. Een gymles op het
konden de kinderen van de Branding strand; verfrissend, inspirerend en sude gymzaal niet gebruiken. Gelukkig per leuk! Wat is Egmond aan Zee toch
kon de gymles voor de kinderen ge- een mooie plek om op te groeien!

Anno Nu

Petra van der Meer

Bereikbaar 24/7

SCHILDERSBEDRIJF

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

In het najaar hebben de jeugdleden
van Sint Adelbert weer hun stinkende
best gedaan om loten te verkopen
voor de Grote Clubactie. Dit jaar werd
er maar liefst €1.945 opgehaald! Als
jeugdbestuur zijn wij hier ontzettend
blij mee en trots op! Het bedrag zal
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10 euro Kennismakingskorting
voor de intuítieve massage
van 75 minuten ipv 65 euro
Herenweg 232 - 1934 BG Egmond aan den Hoef
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ZENT

S.V. Prins Hendrik

Linda IJssennagger-Zentveld

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

06 20 100 550

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

TE HUUR
1 persoons
start(er)(sters)

APPARTEMENT
te Egmond aan den Hoef.
Geen huisdieren toegestaan.

Brief met naam etc. onder nr. 722-1

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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.

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

U denkt er misschien aan dat u weer wat meer wilt gaan bewegen..Kom
dan eens naar een les stoelyoga.

STOEL YOGA MET MUZIEK
Een gezellig, ontspannende les met een swingend tintje.
Elke les begint met een meditatie moment die gevolgd wordt door
heerlijke yoga oefeningen, voor kracht en souplesse.Voor betere
ontspanning en ademhaling.We eindigen elke les met een muzikaal
nummer waar je niet alleen vrolijk van wordt,
maar ook heel goed is voor coördinatie, geheugen en lenigheid maar
bovenal erg fijn en gezellig is om te doen.
Lijkt het u leuk om mee doen ? Kom dan langs
elke donderdagmorgen “ DE SCHULP “
van 10.00 t/m 11.00uur

te koop!!

Telefoon: 06-4149 3760
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Schoonheidssalon

•
•
•
•
•
•
•

Massagepraktijk
Ook
Ingrid de Schepper kadobonnen

bij Schoonheidssalon Majoor
Nieuw bijNieuw
Schoonheidssalon
Nieuw bij Schoonheidssalon MajoorMajoor

Adelbertjeugd haalt €1.945 op

de snede, dit wordt een gezegend
2019. De uitslagen van maandag 7 januari, E-klasse: Dirk Roele 100; Carlo
Zwaan 100; Arie en Cor Wijker 99. Aklasse: Nico Tuls 97; Henk Konijn 94;
Jos v.d.Outenaar 94. B-klasse: Mieke
v.d.Outenaar 97. Pistool: Carlo Zwaan
49; Dirk Roele 48; Arie Wijker 48.

Onze Nieuwjaarsopening was perfect
met champagne en een appelflap.
Sommigen hadden iets meer van dat
geestrijke vocht genoten, waardoor
ze besloten niet te schieten. Jaap
versloeg tot 3x toe zijn kaartmaten,
Mieke verpletterde Jos met schieten,
de Ere klasse strijdt op het scherp van

Internationale kookavonden
bij PostaanZee
Omdat de internationale kookavonden bij PostaanZee in 2018 zo enthousiast ontvangen zijn door degenen, die – voor een vrijwillige
bijdrage vanaf €5 - meegenoten van de maaltijden, is besloten daar
ook in 2019 mee door te gaan.
Het succes van de vorige kleer smaakt zijn gepland op de dinsdagen 5 februdus naar meer. Elke avond telden we ari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni
tussen de 25 en 40 mensen (de koks 2019. Noteer ze vast in uw agenda!
eten natuurlijk ook mee) en werd een Inloop vanaf 17.30 uur en start 18.00
keur aan (internationale) gerechten uur. Belangstellende koks en gasten
kunnen zich aanmelden kan bij Posvoorgeschoteld.
Welke verrassende recepten in 2019 taanZee, telefonisch 072-5822310,
bij PostaanZee op tafel komen is nu daar ligt ook een aanmeldlijst of per
nog niet bekend. Misschien heeft u e-mail carolijnhs@gmail.com. Er is
wel een goed idee, laat het gerust we- plaats voor ongeveer 40 personen.
ten. U bent welkom als gast en/of als Vol = Vol!
kok! De internationale kookavonden

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019
Expositie: Hilde Belleman, restaurant Hema (’t Loo, Heiloo), t/m januari 2019
Expositie: werk van Cees Broersen, Ben Lammers, Theo Ponsioen, Mireille Ponsioen. De Kapberg, E/Hoef, 18 januari t/m 17 feb.
JANUARI Di 22 SpaansaanZee, Postaanzee, E/Zee, 10.30u
Di 22 Stoelyoga, PostaanZee. E/Zee, 10uur
Di 22 spreekuur sociaal team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Woe 23 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Woe 23 klaverjassen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Do 24 Stoelyoga, De Schulp, E/Binnen, 10 uur
Do 24 Stoelyoga, Hanswijk, E/Hoef, 13.30 uur
Do 24 Huiskamer, De Schulp, E/Binnen, 13.30u
Do 24 Tekenen en schilderen, De Schulp, E/Binnen, 13.30u
Do 24 MuziekaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Do 24 Informatieavond vliegtuighinder, zie gemeentesite.
Vrij 25 TaalaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10u
Vrij 25 CreatiefaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Vrij 25 Gezond Natuur wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Za 26 Sportgala van Stichting Sporters BES, Hotel Zuiderduin, E/Zee, 20u
Za 26 wandelmarathon Egmond, sporthal Watertoren, E/Zee, vanaf 08.00uur
Ma 28 KralenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10u
Ma 28 Wandelen, PostaanZee, E/zee, 13.30u
Di 29 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 29 SpaanaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Di 29 Sociaal Team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Woe 30 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Woe 30 Kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Do 31 Stoelyoga, De Schulp, E/Binnen, 10 uur
Do 31 Stoelyoga, Hanswijk, E/Hoef, 13.30 uur
KERKDIENSTEN JANUARI
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
Woe 30 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u

VHS video naar
DVD 18,00 euro Popquiz Live in JOEB
de tweede DVD van de

zelfde video voor 15,- euro

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

AUTORIJSCHOOL

donderdagmiddag “DE HANSWIJK”
LET OP NIEUWE TIJD! Van 14.30 t/m 15.30uur
de les kost 7 euro per keer
de eerste les om gewoon even te proberen' is uiteraard gratis
De les wordt gegeven door Christine Dekker
houd u van bewegen, muziek, vrolijkheid en gezelligheid? Kom dan
gezellig langs!

KARE LS

86% kans dat
je slaagt! bron: CBR

U bent altijd van harte welkom!
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

www.luchtigleven.eu
tel. 06 285 295 35

DORPSGENOTEN

jij dit jaar misschien wel de hoofdprijs
mee naar huis? Geef je dan op met een
team van max. 4 personen. Aanmelden kan via onze facebookpagina of
via een berichtje naar 06-20274467.
Jongerencentrum JOEB is gelegen aan
de Visweg 45 te Egmond-Binnen. De
aanvang is 20:00 uur.

Zaterdag 26 januari 2019 organiseert
Jongerencentrum JOEB weer een
Popquiz Live. Met muziekfragmenten
en live muziek wordt de muziekkennis getest. Van de 60's tot nu en van
Dance tot Hollandse muziek, alles
komt voorbij… dus voor elk wat wils!
Klinkt dit je goed in de oren en neem
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MuziekaanZee bij PostaanZee

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Foto (aangeleverd) Gezellig muziek maken met elkaar
Iedere 4e donderdag is het MuziekaanZee bij ontmoetingscentrum
PostaanZee. Schuif gezellig, met of
zonder instrument, aan bij deze leuke
activiteit. Op initiatief van Huismuziek
Alkmaar (HMA) kunnen amateurmusici meespelen in een inlooporkest. Er
komen verschillende soorten muziek
aan bod. Uiteenlopend van dansen
uit de Renaissance via hedendaagse
volksmuziek uit diverse landen tot
swingende, zoals Sentimental Journey
en Summertime uit de opera Porgy en

Bess. De muzieksessie is unplugged.
Neem zelf je muziekinstrument en een
muziekstandaard mee, HMA verzorgt
de benodigde bladmuziek in diverse
toonsoorten (C-, Bes-, Es-versies). We
verwachten dat je noten kunt lezen
en je instrument goed kunt bespelen.
Voor luisteraars en in de pauze zorgt
PostaanZee voor een kopje koffie of
thee. Geen entree, wel wordt voor
deelname en consumpties een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. PostaanZee, Voorstraat, E/Zee.

ive
L
The Fat Wallet
Zondag 27 januari

Sportgala op 26 jan in Zuiderduin
De verkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van de gemeente Bergen vindt dit jaar plaats op 26 januari in
de Zuiderduin-zaal in Hotel Zuiderduin. Daarnaast is er nog een prijs
voor de beste sporter in de categorie ‘aangepast sporten’ en de meest
waardevolle vrijwilliger die deze avond bekend worden gemaakt.
Op initiatief van de Stichting Sporters gorie bekend gemaakt. Dan is er tenBES (voortgevloeid uit de Sportraad slotte nog de prijs voor de beste overall
Bergen) die de organisatie van het gala sporter(s) van het jaar (of eigenlijk twee
op zich neemt, worden de genomineer- jaar, want de verkiezing is eens per twee
den voorgesteld aan het publiek en jaar). Kijk voor meer informatie en alle
vervolgens wordt de winnaar per cate- genomineerden op sportraadbergen.nl.

Wat Now!
Zo me-kind, ben jai ôôk al an ‘e
stoke?” “Weer eb jai ’t now over?”
“Lees jai gien kranten en loister jai iet
nee de radio?” “Jaadet, alle daege,
maer wat is ’t er lôôs?” “Mââd,’t
vriest alle daege en de loi kenne iet
wachte om de skaese onger te binde.”
“Oh, now begraip ‘k weer jai et over
eb. Ieh mââd,een êêle generasie heb
gien skaese onger d’r lois biene ad.
Allienig in de stad op de ijsbaen kon
je nag skaetse en weet jai wanneer
de leste elfstedetocht was? Dat was
toch in de jaere negetig? Dat ken ‘k
me nag ‘erinneren. We zaten de godganse dag voor die spreeuwekist te
kaike. We ‘adden gien taid om êêten
te maeke zo spannend was’t.”
“De winters die wai adde ware veel
strenger den de leste jaere. Dat ware
echte winters . De ijsblommen stonden s’merreges op je dêêkentjes en
op de rame. Ik zien ‘t nag zo voor me.
Wai adde gien CV en dis ‘s oches de
kolenkachel oprakele in je ponnetje
nee de koleskier en de asla lêêge.
Kaauwd dat ’t den was.! Zauw jai
nag dirreve skaese?” “Gien denken
an. Dat ‘k een jong mââdje was ben ‘k

verskâiene kêêre ongerôit e’ gaen en
me rechterpoot was stikkend. Enkelbangde e’skeerd, êêlegaar an flarde
en me arrem oit de kom. Dat ik de
dokter laeter vroog of ik nag skaese
mocht zaan ie: “Jai gaat maar mooi
wandele met die biene en skaese deer
is gien spraeke van.” No ja toe, wandele doen ik alle daege. In ois en met
booskippe doen, niet ten! Toch zauw
’t wel aerdig zain as d’r weeran een
elfstedetocht komt. De mense ewwe
allegaer de skaeskoorts.”
“Now, van main magge ze d’r lois
gang gaen. As ’t deer gaet den zien
‘k et wel op de tillevisie. Maer den zel
ik wel maeke dat k’een vet lessie eb
want den komt ‘r nies van kôôke.”
“En wat zegge we van de pôôletiek?”
“Mââd, skai oit. Ze gaen met mekaer
an de tafel zitte om te praete! Maer
dat doene ze al meer as een jaer!!
Maer goed, weer een wil is is een weg
zalle we maer zegge. Ik gaat aese lekker onger m’n winterdekbedje met die
kaauwe nachte. Raampie op een klain
gaatje en den sleepe. Tot merrege,
den is d’r weer een dag.”

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
De rayonhoofden komen weer bij elkaar. Het vriest en het blijft nog een paar
dagen vriezen, dus dan is er paniek in de tent. Wat zal het weer gaan doen?
Mijn inschatting: als we nog 30 dagen minimaal matig tot strenge vorst hebben is er een kans dat de Eilandspoldertocht geschaatst kan worden. Bij nog
twee maanden strenge vorst kunnen de leden van de Vereniging de Friese
Elfsteden zenuwachtig worden. Het is eigenlijk net politiek: het kan vriezen
het, kan dooien maar we blijven gewoon wat aanklooien.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

aanvang 16.00 uur en vrij entree
Cousteau Bistrobar, Boulevard 2A, Egmond aan Zee
072-5824947, info@cousteauegmond.nl

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 14 januari 2019: 1/2. Dorith
en Thea, 55,00%; 1/2. Fam. te Bück,
55,00% 3. Riet en Riet, 50,00%; 4.
Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

DORPSGENOTEN

Nammen en Hendrine, 48,50%; 5.
Fam. Eeltink, 47,50%; 6. Pum en Anneke, 46,50%; 7. Kees en Gré, 45,00%.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 16 Januari 2019:
1e Dms Zentveld & Baltus, 67,71%;
2e Mevr. Vlaar & Hr te Bück en Hrn
Bok & Hallewas, 56,25%; 4e Hrn
Eeltink & Mossel, 55,73%; 5e Dms
de Jong & Rupert, 52,08%; 6e Dms

te Bück & Eeltink, 47,92%; 7e Mevr.
Blankendaal & Hr. Broersen, 46,36%;
8e Mevr. Druiven & Hr v/d Kraan, 9e
Dms Boot & Smitt, 41,15%; 10e 7e
Dms Waelput & Betel, 32,81%/

INGEZONDEN

Oude wijn in nieuwe zakken?
In één van zijn bevindingen stelt informateur de heer Huiberts: ”dat bij
de meeste partijen (de oude coalitie?)
burgerparticipatie te veel een doel op
zichzelf is geworden. Het heeft gediend als excuus voor het gebrek aan
daadkracht en besluitvorming in de gemeenteraad en om de grote onderlinge
verdeeldheid te verbloemen. Dan slaat
burgerparticipatie om in onmacht en
frustratie gevolgd door het verder vergroten van de afstand tussen burger en
politiek.” Tot zover citaat NH dagblad.
Wat een gotspe.. Verharding, frustratie
en onmacht bepalen juist de onvrede
onder de Bergense bevolking vanwege
het ontbreken van inspraak bij de besluitvorming. De voormalige coalitie
kon toch al makkelijk scoren met hun
plannen aangezien ze een grote meerderheid hadden.
Het was te verwachten dat zij daarom
Gemeentebelangen, die burgerparticipatie als speerpunt had tijdens de
verkiezingen, buiten de gesprekken
houden. BBB mag ook niet meedoen.

Die hadden ze als huidige oppositie
alleen maar nodig om een wethouder
naar huis te sturen. Daarmee brachten
ze de inspraak voor het Dorpscentrum
Bergen om zeep, nog voor die begon.
Een stuitende vertoning, overigens
zonder redelijke argumentatie.
Het scenario voor een nieuwe coalitie had Janina Swart kennelijk al voor
ogen. Wellicht samen met de andere
oppositiepartijen. Een coup mogelijk
gemaakt met de meerderheid van 1
stem. De bestuurlijke chaos die ze
daarmee zelf veroorzaakte moet opgelost worden met nieuwe coalitieonderhandelingen om uit de impasse te
komen. Nog geen jaar na het ondertekenen van een bestuursakkoord door
bijna de voltallige gemeenteraad!
Een stabiele meerderheid, zoals dhr.
Huibers beoogt, is wenselijk, maar
zonder een andere houding t.a.v. participatie en inspraak zal de kloof tussen
bestuur en inwoners alleen maar groter
worden. A.F.T. Van der Oord, Egmond
aan den Hoef

Repair Café De Schulp
U kunt op 25 januari weer bij het
Repair Café in De Schulp terecht met
kleding, fietsen, elektrische apparaten, speelgoed, computers en vele andere spullen die het waard zijn om te
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repareren. In het Repair Café worden
uw spullen, samen met u gratis gerepareerd, en er staat een kopje koffie
voor u klaar. Aanvang 9.30u.
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Een ‘Halve van Egmond’ met een verhaal…
Tekst Cor Mooij) Marion Tromp en Ester Biesboer, beiden getrouwd en kinderen, besloten meer dan een jaar
terug om te gaan trainen voor de Halve van Egmond in 2019. Op 13 januari was het zover.

Ook voor ramen en kozijnen

Foto (Marion Tromp) De foto uit
1984 met de finish in de Voorstraat. Gerard Tromp links op de
foto.

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Twee, soms drie keer per week trokken de dames er afgelopen jaar op
uit om te trainen. Deze zomer met
die enorme hitte was het wel afzien
voor ze. Maar na een zware training
konden ze tenminste lekker verkoeling zoeken in de zee. Ester: ‘Heerlijk
was dat, we hebben er ook veel lol
aan gehad ook al was het loodzwaar.’
Marion: ‘Ik heb vaak de kwartmarathon gelopen, maar nog nooit de
halve. Het stond altijd nog bovenaan op mijn wensenlijst om ook deze
afstand te lopen. Dat heeft wel een
reden. Ik herinner mij dat mijn vader,
Gerard Tromp, de Halve Marathon liep
in de jaren 1982-1983 en 1984 toen
er nog ‘maar’ zo’n 5000 lopers meededen. Hij overleed helaas op 3 febru-

ari 1986 aan leverkanker. Ik herinner
mij nog dat ik in 1982 de Voorstraat
bij de finish op hem stond te wachten
en ik dacht dat Alex Hagelsteens uit
België dat jaar won.’
Toen Marion met haar vader meeliep
naar de sporthal en daar de tijgerbalsem in haar neusgaten doordrong,
was zij verkocht aan het lopen. ‘Ik

voelde het als een eerbetoon aan mijn
vader om juist deze halve marathon te
lopen, ook al is het heel lang geleden.’
Carl en Sandy Dekker van de Bikeshop
Egmond waren bereid het tweetal te
sponseren met kleding, wat natuurlijk
zeer op prijs werd gesteld.

Hotel Mare Liberum zoekt een

Kamermeisje
(leeftijd 16-55 jaar)

Welke medewerkster wil het team komen
versterken in ons goed verzorgde gezellige
hotel in Egmond aan Zee.

Foto (Cor Mooij) De aankomst van Marion en Ester
dit jaar bij de Halve van Egmond

Aantal uren en dagen in overleg.

Foto (Cor Mooij) Met de medaille na de finish

Sebastiaan Groot in ‘Project Rembrandt’

Graag contact opnemen met
Paula Keijzer, telefoon 072 532 1528
E-Mail: info@mareliberum.nl

(van de redactie/John de Waard) Vanaf 27 januari, aan het begin van het Nationale Rembrandt-jaar, komt de
NTR met het nieuwe televisieprogramma Project Rembrandt, waarin in acht afleveringen de zoektocht
wordt beschreven naar de meest getalenteerde kunstschilder van Nederland. Het Egmondse talent Sebastiaan Groot (Egmond aan den Hoef) wist door te dringen tot de selectie van 50 talenten die werd
uitgenodigd voor de eerste aflevering. De presentatie is in handen van Annechien Steenhuizen.

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

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

Hallo..?
Hallo..?
Foto (NTR) Sebastiaan Groot (Egmond aan den Hoef) geconcentreerd bezig
tijdens één van de opdrachten in Project Rembrandt.

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!

Wanneer voor een beroemde Nederlander een bepaald memorabel jaar
aankomt of herdenking staat te gebeuren, zijn er altijd creatieve geesten die
iets verzinnen om daar extra aandacht
op te vestigen. Zo ook bij de NTR die
een talentenjacht heeft bedacht om op
zoek te gaan naar het grootste talent
in de schilderkunst: misschien rolt daar
wel de nieuwe Rembrandt uit. Dat zou
natuurlijk mooi zijn zo aan de start
van het Nationale Rembrandt-jaar. Iedere aflevering voeren de deelnemers
nieuwe opdrachten uit en treden op die
manier in de voetsporen van de leerlingen van Rembrandt. Hierbij worden

DORPSGENOTEN

ze gecoacht door bevlogen docenten,
kunstenares Iris Frederix en ontwerper
& docent Jaap Godrie, die ieder een
aantal deelnemers onder hun hoede
nemen. De opdrachten brengen de
schildertalenten naar prachtige locaties in Nederland en laat ontmoetingen
met bijzondere figuren zien. De werken
worden beoordeeld door een vakkundige jury, bestaande uit Pieter Roelofs,
hoofd Schilder- en Beeldhouwkunst bij
het Rijksmuseum en gespecialiseerd in
17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst, en Lita Cabellut, kunstenares.
Pieter en Lita worden iedere aflevering
bijgestaan door een bijzonder gastjury-
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lid. Samen bepalen ze iedere week: wie
gaat er door en wie valt er af? Het format lijkt veel op dat van andere talentenprogramma’s als Heel Holland Bakt,
The Voice of Holland of So You Think
You Can Dance waar andere talenten
in (culinaire) kunst, muziek en cultuur
etc. worden getest. Elke week moet
je weer je talenten bewijzen, anders lig je eruit. Hoe het met Sebastiaan vergaat kunt u vanaf 27
januari in acht afleveringen zien
op zondagavond, 21.20 uur NPO1.
Ook online is een en ander te volgen op projectrembrandt.nl.
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Apotheose NK strandvissen bij Egmond
NK strandvissen bij Egmond aan
Zee, ook de familie van Aris Gravemaker komt even langs

• Warm gebakken SLIPTONG

(tekst/foto's Cor Mooij) De grootste
Nederlandse viswedstrijd georganiseerd door de NFB en Bij
Nacht en Ontij uit Egmond aan
Zee was met 135 deelnemers
een groot succes. De wedstrijd
die eerst gepland stond voor 8
december 2018 werd destijds
vanwege een harde noordwester
wind en zeer hoge golven afgelast. Een juiste beslissing bleek.
Afgelopen zaterdag kon er dan
wel gevist worden op het strand van Egmond om het officiële Nederlands Kampioenschap strandvissen.
Deze wedstrijd was de laatste in een reeks van vier wedstrijden en vond plaats met een slechte wind uit
het oost/noordoosten en laag water. In Egmond werd beslist welk team uiteindelijk naar het wereldkampioenschap voor landenteams wordt uitgezonden naar Zuid Afrika.

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

10 voor € 10,00

5 voor € 5,50

• Ouderwets gerookte ZALMBUIK
500 gram € 8,-

als paling gelijk

kilo € 15,00

• Emmertje Hollandse HARING
zelf schoonmaken

±8 STUKS € 5,00

Verse SLIPTONG GROTE GAMBA'S
van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 11,50
3 kilo € 30,-

op=op

zonder kop met schil

van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50 =op
op
3 kilo € 35,-

Kilo 12.50

Kilo  10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

✄

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
30+ BELEGEN
500 gram 3,95
Noord Hollandse ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95
Bij aankoop van 1e kilo kaas

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Job Zwart
Veel zandbanken en ondiepe swinden
met heel weinig vis waren er de oorzaak van dat de eerste drie uur weinig
werd gevangen. Het laatste uur, toen
de vloed erin kwam (men vist vier uur)
werd nog menig botje, scharretje of
tarbotje gevangen, al hield het voor
de meeste vissers niet over. De regelementen schreven voor dat je maar tot
je knieën het water in mocht lopen,
dus op de zandbank staan was net
iets te diep voor iedereen. De toppers
kwamen wel bovendrijven, waarbij
het opviel dat de wereldkampioen
Ruud van Noord uit Rotterdam met
zijn team Rancar 2 de overall winnaars werden over vier wedstrijden.
Zij gaan dus naar het WK voor landenteams in Zuid Afrika.

Het kampioensteam uit Rotterdam
De prijsuitreiking vond plaats in
Sportcafé de Watertoren van Onno
Tijm, die tevens alle deelnemers
op strand verraste met een heerlijk
broodje warme worst. De Egmonders
Rob Gravemaker(5e) en Kos Zwart
(11e) hielden zich goed staande in dit
visgeweld uit het zuiden van het land.
Bas Hollander werd individueel overall winnaar en De Slufter-HSV Groot
Rotterdam de winnende vereniging.
De Hoekse strandvisser Robert Bruin
werd met zijn team de dagkampioen.
Het bestuur van Bij Nacht en Ontij en
de vele vrijwilligers werden bedankt
voor de geweldige organisatie. Ook
komend jaar zal men weer in race zijn
voor dit kampioenschap langs de Nederlandse kust.

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Grote gevulde koeken, American cookies, pizza broodjes

alles 10 voor € 5,00 (mixen mag!!!)
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 10 chocolade slagroom soesjes cadeau!!!

Alle bee(s)tjes helpen, ook een kleine schar

Egmondia geeft overwinning uit handen
De eerste wedstrijd na de winterstop eindigde voor Egmondia in een teleurstellend gelijkspel. Gezien het
totale spelbeeld weliswaar misschien een terechte uitslag, maar doordat de blauwwitten in de laatste minuten van de wedstrijd een 0-2 voorsprong verspeelden, mag dit toch wel gezien worden als een deceptie.
De eerste helft was van bedenkelijk de voorsprong werd de kleedkamer voor tijd werd de spanning terugniveau. In het overgrote deel van die opgezocht. Maar ja, de ene keer zit gebracht, toen na een voortreffelijke
eerste helft was thuisclub Purmerend het tegen en nu zat het een keer mee. aanval de bal achter Roy Broertjes in
wel iets sterker, zonder echter gevaar- Vlak na rust had Justin Recourt zijn het net belandde, 1-2. In de blessulijk te worden. Afgezien van een grote doelpunt voor rust kunnen kopiëren, retijd kwam zelfs de gelijkmaker nog
mogelijkheid in de derde minuut, maar deze keer schoof hij net naast op het scorebord, toen er vanaf een
maar daarop reageerde doelman Roy het doel. Ondanks deze gemiste kans meter of 25 snoeihard en doeltreffend
Broertjes alert en hield Purmerend speelden de Egmonders na rust een werd uitgehaald, 2-2. Mogelijk werd
van scoren af. Voor beide doelen ge- stuk sterker dan in het eerste deel Roy Broertjes bij dit doelpunt een
beurde er nagenoeg niets spectacu- van de wedstrijd. Er waren meerdere beetje gehinderd door de laagstaanlairs, al kwam Daan Groot koppend mogelijkheden om de tweede treffer de zon. Egmondia mocht daarna zijn
net een paar centimeter te kort om te maken. Dit duurde echter tot een handen dichtknijpen toen Purmerend
een prima voorzet van Tay Tervoort af kwartier voor tijd, toen invaller Patrick nog twee grote kansen miste. Toch
te ronden. Toch kwam Egmondia vlak Jaspers voortreffelijk en op het juiste had het voor de ‘derpers’ niet zo ver
voor rust op een 0-1 voorsprong, toen moment door Justin Recourt werd hoeven komen als de mogelijkheden
Carlo Smit een aanval onderschepte aangespeeld. Op zijn inzet moest de die er waren eerder waren benut en
en met een goede pass spits Justin jonge invaller-doelman van Purme- vroeger in de wedstrijd meer afstand
Recourt aan het werk zette. Deze ont- rend opnieuw capituleren 0-2. Een van de tegenstander was genomen.
deed zich prima van zijn directe te- overwinning voor Egmondia leek aan- Zondag, ijs en weder dienende, speelt
genstander en liet de keeper met een staande, ook al omdat de tegenstan- Egmondia thuis tegen het hoog gestrak schot kansloos. Met een op dat der tot aan dat moment aanvallend plaatste Hercules Zaandam.
moment misschien ietwat onverdien- weinig gevaar stichtte. Zes minuten

notaris:

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure
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....vervolg Jan Houtenbos
Benaderbaar
Houtenbos is – zeker voor Egmonders,
die hem dagelijks kunnen ‘aanraken’
– een makkelijk benaderbare wethouder. ‘Dat moet ook zo zijn. Ik wil me
niet anders voordoen dan ik ben en
dat gaat soms wel wat ten koste van
je privéleven. Als ik boodschappen ga
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Bel voor een afspraak

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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medisch pedicure

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Voor
waardig
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter
het een
optreden
van en gepast afscheid,
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
voorheen
werkzaam
voor Memento Mori
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze
vervolgens
ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Dag enaan
nacht bereikbaar
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
072-5115238
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Verder in Dorpsgenoten:
Project Rembrandt met Egmonder Sebastiaan Groot
Adelbert-jeugd haalt bijna 2000 euro op
NK Strandvissen bij Egmond aan Zee succesvol verlopen
Sportgala 2019: op 26 januari in Zuiderduin
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Bel me Teen!

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

G

mr. Erica van NimwegenDijkstra

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

info@overwegendnotariaat.nl

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

1934 BA Egmond aan den Hoef

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

072-5066171

Colofon Dorpsgenoten
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. Familieberichten € 20-. Voor de
voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties €
4,-. 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.

