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Volgende verkiezingen alweer op de rol
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Foto (redactie) De volgende
verkiezingen staan alweer op de
rol. Wie gelooft er nog in…?
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Voor de verkiezingen van de besturen van de Waterschappen en ook (in
mindere mate) de Provinciale Staten
lopen de Nederlanders niet zo hard
naar het stemhokje. Opkomstcijfers
laten zien dat vanaf de eerste editie
(1966, met 94%!) het eigenlijk alleen
maar minder is geworden, tot in 2015
nog niet eens de helft van de bevolking (47,8%) de moeite meer nam te
gaan stemmen. Over de opkomst van
de waterschapsverkiezingen zullen
we het maar niet eens meer hebben.
Daar lag de animo in 2015 nóg lager
(43,5%). Als dat een signaals is voor
een dalend vertrouwen in de politiek,
dan zou het hier in Bergen bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen
ook wel eens een behoorlijk teleurstellende opkomst kunnen worden.
Volgens de berichtgevingen die af en
toe doorsijpelen zou ergens half maart
‘formateur’ Hans Huibers met de zes
gesprekspartners zo ver zijn dat er een
breed gedragen coalitieakkoord zou
kunnen liggen. In concept dan. Als
dat wordt geaccepteerd zou dan in
april een nieuw college kunnen wor-
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aan nieuw vertrouwen en een brug te
slaan tussen voorheen onverenigbare
opvattingen’, aldus Huibers. Tja, dat
zal eerlijk gezegd tijd worden. Vanaf
december vorig jaar is er nu al een ‘gemankeerd college’ aan de slag: twee
wethouders en een burgemeester. Best
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jaar na de bekendwording van de uitslagen (en gevolgen) van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en kunnen
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En verder in Dorpsgenoten:
- Animo groot voor gescheiden afval inzamelen
- Advies van jongeren over sport en bewegen
- Nog meer Egmonders op tv
- Topdrukte in Egmond aan Zee
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Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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Voor een waardig en gepast afscheid,

Foto (aangeleverd)
De ‘oud papier’ mannen
schenken Achilles 350 euro.

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

en een hoes van de evenwichtsbak
bekostigd. Mannen van de Oud Papier Groep bedankt, namens de leden
van Achilles. Heeft u interesse om zelf

te gaan sporten, er zijn groepen voor
mannen en vrouwen, overdag of ’s
avonds (www.achilles-egmond.nl).

DORPSGENOTEN
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Foto (redactie) Wethouder
Jan Houtenbos blij met
uitslag enquête scheiden afval

Schoonheidssalon

Alweer 5 jaar voorbij.
Wel uit het oog, maar niet uit ons hart.
We houden van je.

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

Piet en familie

Allergie
Acupunctuur

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
en waar dat niet goed gaat vanwege
de ruimte, willen we ondergrondse
containers plaatsen. Over wat er allemaal gaat gebeuren maken we nu
een beleidsplan. Uitgangspunt is dat
afval voor het grootste deel geen afval
is, maar een verzameling waardevolle
grondstoffen voor nieuwe producten.
Als we het maar scheiden.’ Het rapport van de enquête is te vinden op
www.bergen-nh.nl/afval.

Anno Nu

Petra van der Meer

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

Bereikbaar 24/7

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

zwabber. Ai was de tambour maitre
en ik d’r achteran mit een wastail om
me nek mit een taauwtje en 2 afwasborstels om mee te trommele en deer
ginge wai los.” Íer komt Jan de tamboerain” zonge we. Mââd, je ‘ad die
ôôge motte zien! Et dierde gien 2 minute of d’êêle zwik kwam achter ons
an. En zo zerregden wai datte die loi
een beetje plezier ‘adde. Ze ware mal
van liedjes zinge en muziek. Wai ‘adde
ammaer wat aars in ons ‘oofd. Den
name we onze gitare mee en ik main
mongderregeltje. Of we ginge slingers maeke want den was d’r daags
d’r an ientje jaerig. Wai knippe en de
mense die zin ‘adde mochte plakke.
Boven onze afdeling was een zister die
somstaie kwam loere wat of wai an d
‘angd adde. En den ‘ad ze nag wel d’r
is kommentaar. “ Weerom de mense
nag iet te bed lage.?” ”Now, wai
ewwe nag veels te veel lol om de loi in
bed te legge”, zaan André den. “Kom
now, dat maeke wai oit.” Zai weg, naidig op d’r kak ôôge ‘akke. Je ‘oorde d’r
al van ver komme. Den zaan André: “
Wie van jollie wil ’t eerst te bed?” Now
me-kind, den ginge we een oftelversie
doen en om állef ellef lag ’t êêle spul.
Lekker verskôônd, tangde ‘e poetst of
in een bakkie. ‘aare ‘e kamd en bai de
dames een mooie vlecht e’maakt. En
den de leste evend knuffel. We ‘adden
een mannetje dat was persies Paulus
de Boskabouter. Klain wit pintbaerdje
en witte krulletjes om z’n oofd. Dat
‘k im genacht zai, keek ai me an en
zaan:” Zister, ik vin u zo lief!” Now
me-kind, den doe je toch goed werrek!
Maer ai bleef an de gang. 3 keer riep
ai: “Zister, ik eb nag gien evendzoen
‘ad.” No ja toe, den nag maer 2 keer
wat kon ’t mai skele.”
”Mââd, wat ken jai mooi vertelle!”
“Oh, is dat zo? Maer ‘k skai d’r oit.
Aare keer meer. Wordt vervolgd!”

Hallo..?
Hallo..?
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!

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

“ Wat de pot Schaft “
Eet mee met de crew!

Dagelijks een wisselend gerecht voor 9,50 p.p.

tot 15.00 telefonisch reserveren
maandag tm vrijdag van 17.00 tm 19.00
Maandag 25-2 - Stamppot | andijvie | speklap
Dinsdag 26-2 - Nasi | saté stokje | kroepoek

Woensdag 27-2 - Zalm | spinazie | oven aardappels
Donderdag 28-2 - Sliptong | friet | sla

Vrijdag 1-3 - Thaise groene curry | rijst

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 14 februari 2019: 1.Trudie
en Ed Honders, 56,25%; 2. Petra en
Bert Maureau, 54,17%; 3/4. Thea
Rosendaal en Riet Baltus, 51,04%;

Lieve Jannie

Linda IJssennagger-Zentveld

Wat now!
“Weet jai weer ‘k now al een taid over
loopt te prakkeseren? Wai benne over
een paer jaer ôôk tachetig en ’t is te
wense datte we den nag tois mit z’n
tweetjes benne. En dat ‘iet man of
vraauw veel zerreg nodig ebt. Mantelzerreg ‘êêt dat têêgeswoordig. Vrooger
‘ad je deer gien woord voor. Je zerregde gewôôn, pint oit! Ik eb main mem
tot an d’r dood verzerregd. Ik was d ‘r
ienege dochter. Dag en nacht was’k bai
d’r en ‘k kôôkte ook nag voor d’r want
aars at ze ‘iet. En tisse deer nee ois om
voor main jonges en man te zerrege.
Dat ware zware jare. Goddank was zai
nag goed bai de wekker en ewwe êêvegoed nag veel lol ‘ad. As ze s’nachts
op de postoel most en ‘k er d’r íet van
of kreeg. Den ‘adde wai de slappe lach
want ze gaf ‘iet mêê eh. Een zegen dat
ze ‘aald werd.”
“Ieh mââd, dat wist ‘k êêlegaar iet.
Zeg dat wel, dat ’t een zegen was dat
ze iet dement was.”
“Now, deer ew ‘k vrooger mee ‘e werrekt. Dat ‘k veel jonger was werrekte ‘k
3 evende in de week in een verpleegois
voor demente bejaarden. Op de afdeling weer de loi nag een beetje bai de
les ware. De ziekeboeg. Deer moste ze
opknappe van van alles en nag wat.
Mââd, wat een mooie taid ew ‘k deer
‘ad. Samen mit broeder André ewwe
ons aage oit’e sloofd om nag een
beetje plezier bai de mense te brenge.
De meeste van die 12 waren nag best
pittig. Die ‘adde nag best d’r goeie momenten. Wat André en ik verskrikkelijk
vonde was dat aare zisters ze de ‘êêle
evend voor de tillevisie liete zitte. Deer
zate ze den as zombies voor d’r aage
oit te kaike. Deer ewwe wai gaauw
verangdering in ‘e brocht. Broeder André ‘ad een postzegel dat as je nee im
kêêk ja al most lache. Een geinponum.
Op een keer ‘adde wai ons om’e kleed.
Grôôte, van die plastieke douchemutse
op ons ôofde en André voorop mit een
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Veel animo voor afval scheiden

Uit een enquête onder 700 inwoners
blijkt dat in de gemeente bergen veel
animo is om afval te scheiden. Voor
veel inwoners is een rolcontainer
voor plastic, metaal en drankverpakkingen (pmd) een welkome bijdrage,
maar vooral in Egmond zou een ondergrondse container in de buurt de
beste optie zijn om dit verpakkingsafval te scheiden, vinden de ondervraagden. Uit de enquête blijkt ook
dat er behoefte is aan meer informatie, onder meer over wat je waar kwijt
kunt. Sommigen vragen zich zelfs
hardop af of het echt zin heeft om
afval te scheiden. Daarnaast zijn er
klachten over containers voor plastic
en papier die vaak vol zitten, of te ver
weg zijn. Wethouder Jan Houtenbos is
toch een blij man: ‘Het goede nieuws
is dat we druk werken aan grote verbeteringen in de inzameling. Allemaal
om die landelijke doelstelling te halen
van 30 kilogram restafval per inwoner
per jaar in 2025 (nu is dat nog 232
kg per inwoner!). Die pmd-container
gaat er komen bij veel huishoudens
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Achilles bedankt ‘oud papier’ mannen

Achilles, de gymnastiekvereniging
sinds 1925 van Egmond aan Zee,
heeft zich in de loop der jaren staande weten te houden. Het aantal leden
dat wekelijks de sporthal bezoeken
schommelt zo rond de 85. De materialen voor de lessen worden jaarlijks
gecontroleerd op gebreken en moeten
dan hersteld en/of vervangen worden.
Achilles heeft een klein aantal donateurs en probeert via sponsoring de
financiële middelen te vinden om de
veelal dure materialen te bekostigen.
Wij zijn dan ook heel blij met de donatie van € 350,-- van de mannen van
de Oud Papier Groep. Hiermee zijn de
reparaties aan drie grote valmatten

NM=Nieuwe
Maan8:10
• EK=Eerste
Kwartier
16 za 0:35
13:06 21:41
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
17Springtij:
zo 1:45
10:15
14:05
22:55
2-3 dagen na NM en VM
18 Doodtij:
ma 2:37
11:16 14:56
23:44
1-2 dagen
na LK en
EK
Laagwater
Hoogwater VM
19 di
3:26 11:34 15:46

Boulevard 2A
info@cousteauegmond.nl
Tel.: 072-582 49 79

3/4. Piet en Ditte Greeuw, 51,04%;
5. Bertus Eeltink en Cees Imming,
46,88%; 6.Gré Eeltink en Mar Imming, 40,63%.
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Egmonders op nationale televisie
(van de redactie/John de Waard) Het komt toch niet zo erg vaak voor dat
Egmonders op de landelijke televisie te zien zijn. Maar nu zijn er in
korte tijd meerdere. Sebas Groot zit nog steeds in de strijd bij Project
Rembrandt en Bas van Nieuwburg zit met zijn vrouw Lisa in een uitzending van BinnensteBuiten.

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
Foto (redactie) Hofstede Vredevelt in uitzending van BinnensteBuiten

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

Donderdag
februari
Donderdag
Donderdag20
2021december
december

Sebas Groot (21) doet het uitstekend
in Project Rembrandt. De jonge Egmonder is weer een ronde door en
heeft zelfs voor de tweede achtereenvolgende keer de titel ‘meesterschilder’ van de jury gekregen. Deze
week moesten de kandidaten aan
Project Rembrandt eerst een landschap schilderen à la Rembrandt en
de tweede dag stond in het teken
van het groepsportret, waarbij ‘een
verhaal verteld moest worden’. Bij
de eerste opdracht zat Sebas ook al
bij de top; kandidaat Fleur was hem
echter net voor in de ogen van de jury.
Bij het groepsportret bleek Sebas opnieuw de juiste toon te hebben gevat.
Hij werd geprezen om zijn aanpak en
uitvoering, met specifieke lichtinval,
die ook Rembrandt zo karakteriseert.
Nu zijn er nog zeven kandidaten over.
Sebas is daar niet zo mee bezig, voor
hem kan het avontuur nu al niet meer
stuk, zo bleek: ‘Ik wil van deze kans
gebruik maken om zoveel mogelijk te
leren. Voor iemand als ik, die zichzelf
het schilderen en tekenen heeft ge-

Pootaardappelen
Aardbeistekken

TAXATIE
VAN VAN
UWUW
OUDE
ENBIJBELS
BIJBELS Groente plantjes etc
TAXATIE
OUDEBOEKEN
BOEKEN EN

in
Hotel
Zuiderduin
n Hotel
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13.00
Donderdag
an 13.30vantot13.30
16.00
uur uur20 december
tot 16.00
TAXATIE
VAN
UW OUDE BOEKEN EN BIJBELS
tot 16.00
uur
ude Nieuwlandseweg
13, Ouddorp
Oude Nieuwlandseweg
13, Ouddorp

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

Centrale inkoop
“de Westrand”

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

Zeeweg
52,
in
Hotel Duinzicht
van 13.30 tot 16.00 uur

Egmond
aan Zee
oor taxateur
door taxateur
Arie door
Molendijk
Arie
Molendijk
taxateur
Oude Nieuwlandseweg 13, Ouddorp

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Arie Molendijk

zie www.molendijkboeken.nl

zie www.molendijkboeken.nl
zie www.molendijkboeken.nl

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

leerd, is dit een buitenkans om met
deze teamleiders te kunnen werken.
De mini-masterclasses die we steeds
voorafgaand aan de opdrachten krijgen, zijn voor mij heel waardevol.’
Project Rembrandt is elke zondag om
21.20 uur op NPO1.
Naast het succes van Sebas is op
woensdag 20 februari aanstaande
een uitzending van BinnensteBuiten
(KRO/NCRV, 18.45 uur NPO2) onder
meer gewijd aan Hofstede Vredevelt
in Egmond aan den Hoef. Voor de
niet-ingewijden, Hofstede Vredevelt,
dat is de voormalige woning van de
familie Bras, tegenover het standbeeld
van Lamoraal. Daar woont (en werkt)
inmiddels Bas van Nieuwburg met
zijn vrouw Lisa. BinnensteBuiten gaat
vooral over bijzondere woningen en
bijzondere bewoners. Bas en Lisa komen aan bod, omdat zij van het huis
een combinatie atelier en woonhuis
hebben gemaakt met veel oog voor
(historische) details bij herstel een inrichting van het huis.

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 11 februari 2019: 1. Bertus
en Kees, 59,00%; 2. Thea en Dorith,
57,50%; 3. Gré en Mar, 54,00%; 4.
Fam. Te Bück, 50,00%; 5/6. Riet en

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

Riet, 46,50%; 5/6. Kees en Nammen,
46,50%; 7. Hetty en Ineke, 45,00%;
8. Pum en Anneke, 41,50%.

La Chouffe:
Winter Wonder Kabouterland

OPFRISLES?
of RIJLES?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
Alsof de duivel ermee speelt. Vorige week las ik hier in Dorpsgenoten dat er
een probleem is met het herbergen van al die toeristen, komt er gelijk zo’n
weekend aan waarop je zo ongeveer alleen nog staplaatsen hebt op een terras.
Zoveel volk als er was, het leek wel hoog zomer. Als al die lui nou goed zijn voor
een eurootje de man aan toeristenbelasting, lopen we helemaal binnen. Maar
dat zal wel niet. Kunnen we geen tolpoortje neerzetten bij de blauwe paal?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Foto (aangeleverd) Winter Wonder Kabouterland…
Na de succesvolle edities van afgelopen jaren verandert Dorpshuis Hanswijk op 23 februari 2019 wederom in
een kabouterparadijs tijdens Chouffe
in de Hoef! Een gezellige Kabouteravond met La Chouffe bier, dit betekent heerlijk kabouterbier van de tap.
Ad Glas & D-Jeffrey maken dit jaar het
feest geheel compleet. Tijdens deze
avond krijg je per Chouffe biertje (of
ander drankje) een kabouteritem.
Deze items bestaan uit een kaboutermuts, een bril, een baardje en een

VHS video naar
DVD 18,00 euro

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

verrassingsitem Na 4 items ben je een
volgroeid kabouter(vrouw)tje en kan
het feest pas echt beginnen! Tickets
kosten 14,50 euro inclusief je eigen
La Chouffe glas en zijn verkrijgbaar
via www.chouffeindehoef.nl. Koop
ze snel want op=op! De opbrengst
van de kaartverkoop is bestemd voor
het onderhoud en de aanschaf van
instrumentarium van Lamoraal van
Egmont en de jeugd van Lamoraal
van Egmont.

Topdrukte in Egmond aan Zee

DORPSGENOTEN
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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.
Foto’s (Cor Mooij) Voorjaar in Egmond….

Voorjaar in Egmond

(tekst Cor Mooij) Strand, zon en zee waren de bekende ingrediënten
voor een topdrukte in Egmond aan Zee op zondag 17 februari 2019.
Veertig jaar geleden lag er nog drie meter hoog sneeuw tot aan de
daken waardoor de Hoogovens niet te bereiken waren. Hoe groot
kan het contrast zijn op deze (nog altijd) winterse dag.

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



Voor het tweede
wel!

          
      

      


    



  

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.

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

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zongelopen
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Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
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Debat over fietsvoorzieningen
in de regio

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
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aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
vogel anatomisch anders in elkaar. De opzet van deze tentoonstelling
is kunst en het gaat niet om de precieze beschrijving van de vogels.
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ZENT
Schoonheidssalon

Ook voor ramen en kozijnen

Linda IJssennagger-Zentveld

SERIEUZE
BEZORGER
Kennismakingsactie!

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 www.fysiotherapieronde.nl
RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
072-5064258 of 5065399
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Voor uw gehele administratie

WE HEBBEN NOG
Administratiekantoor

voor een
wijk in
2 maanden onbeperkt groepslessen.
Onder begeleiding van een ervaren trainer.
EGMONDPlus
AAN
ZEE
3x meten en je resultaat
weten!

RUIMTE
WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-al v.a.
50
administraties en samenstelling jaarper m 3
rekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

€ 5,

€57,50of
072-5061201
www.sportcenteregmond.nl
info@belleman.nl
Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Palsma
SCHILDERSBEDRIJF
Drogisterij

GARAGE DEDEEGMONDEN
KINDEROPVANG
POPPENKAST

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

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

BEUKERS
Parfumerie

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.

BOVAG

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang
Al jaren
een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Buitenschoolse opvang

•
•
•
•
•
•
•

9,

P

TEL.
Peuterspeelzaal
Tevens
doen wij, 072-507
aircoservice,
Natuurbeleving
0200 schadereparaties
Ruime openingstijden
inen
verkoop
of
zoekopdrachten.
Geen wachtlijsten

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. -072 5064695
€ 06-53794624
Mob.

Flexibel en incidentele opvang mogelijk

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

ap.beukers@quicknet.nl

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Dagopvang
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z
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1
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www.hairatrixta.nl
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Bel voor een afspraak

06-1057 8724

06De
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100 550
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Egmond aan
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www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG
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GEVRAAGD:
Onbalans
opsporen
én herstellen
Snackbar
medewerker
In het Woensdagochtend-café van 27 worden opgespoord en gecorrigeerd

Vogels vliegen in de Kapberg

februari 2019 is Loes van Vuren te mbv de spiertest. Benieuwd? Van
welkom! Woensdag,
gast om te vertellen
werk harte18-20
liefst over
methaarervaring
jaar. 27 februari
met toegepaste kinesiologie die het 2019, 10.30 uur tot 12.00 uur. DorpsVoor van
eenhetlanger
periode
Schulp, Visweg 45, Egmondzelfgenezend vermogen
li- huis De
chaam helpt te optimaliseren. On- Binnen. Koffie/thee: 1 euro; de lezing/
workshop is gratis!
balans in het lichaamTEL:
op het 06
gebied23610857
van structuur, biochemie en psyche

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31www.wiegers.net
6 10 67 55 87
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef
studio@remoraproducties.nl
T. 072
507 01 21 marcel@wiegers.net
www.remoraproducties.nl

Egmondse almanak
EXPOSITIES Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019
Expositie: Vogels vliegen in de Kapberg, E/Hoef, vanaf 22 feb t/m 31 maart
FEBRUARI Di 19 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 19 SpaansaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Di 19 Sociaal Team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Wo 20 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Do 21 Eettafel, De Schulp, E/Binnen, 12.30u
Do 21 Huiskamer, De Schulp, E/Binnen, 13.30u
Do 21 Derper Lankies, PostaanZee, E/Zee, 14u
Do 21 Taxatie van boeken, bijbels, kaarten. Hotel Zuiderduin, E/Zee, 13u
Vrij 22 Stiltewandeling Anky Floris, Abdij, E/Binnen, 13.30u
Vrij 22 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10u
Vrij 22 CreatiefaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Vrij 22 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 22 Repair Café, De Schulp, E/Binnen, 9.30-12u
Zo 24 Training Handbiketeam NH, start Stayokay Egmond, 10u
Zo 24 Rommelmarkt, Wielerbaan Alkmaar, 10u
Ma 25 KralenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10u
Ma 25 Wandelen, PostaanZee, e/Zee, 13.30u
Di 26 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 26 SpaansaanZee, PostaanZee, e/Zee, 10.30u
Di 26 Sociaal Team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Woe 27 Kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Woe 27 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Do 28 Huiskamer, De Schulp, E/Binnen, 14u
KERKDIENSTEN FEBRUARI
Zo 24 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u

Foto (aangeleverd)
Vogels in de Kapberg
Soms zijn het boekillustraties, zoals de houtsneden van Henriette
Boerendans. Ze won
prijzen met haar kinderboeken. Diana van Hal,
bekend om haar linosneden, toont een serie
kleurige
schilderijen.
Acryl op paneel, met
gutsen bewerkt. Jan Jaap
Stigter maakt olieverfschilderijen en
collages. Vaak is er sprake van een
vervreemdende sfeer, waarin vogels
groter dan in werkelijkheid in verlaten
landschappen zijn geplaatst. Van Jaap
Deelder zien we beelden: realistische
vogels in hout en steen. De gehakte
of gesneden vorm en de structuur en
tekening van hout en steen gaan een
spel aan en versterken elkaar. Wilma
Hoebee maakt haar beelden in was
of klei. De mallenmaker en de gieter
zorgen ervoor dat het beeld in brons
verschijnt. Hans Wap laat ons ook de
planken zien waar hij zijn houtsneden
mee drukt. Haije Gemser schildert met
olieverf, heel precies en niet klein.
Daarnaast zien we zijn kleine etsen.
Naast de vogels is het landschap opvallend aanwezig. Han van Hagen is
eveneens een etser. Van meet af aan
heeft hij zich vrijwel uitsluitend toegelegd op het etsen en werkt meestal
buiten. Kleine formaten en het zuur
neemt hij mee in een zeepbakje voor
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

buiten. Marianne Stam past bij haar
werk de mezzotechniek toe: dat is
langzaam werken vanuit het zwart
naar het beeld. Henk Tichelaar die ook
etst, is een snelle tekenaar. Hij past
soms de droge-naald techniek toe
en dan wordt er geen zuur gebruikt
om de verdiepte lijnen in de plaat te
maken.. De oplagen zijn niet al te
groot. Ook zijn de halskettingen van
Els Diepering te zien. Haar kralen vertellen verhalen, over andere culturen,
gemengd met half edelstenen en mineralen. Reizend door de wereld ontstond haar passie voor dit onuitputtelijke prachtige materiaal. Te zien van
22 februari tot en met 31 maart op
vrijdag-,zaterdag- en zondagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is:
Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef.
De opening van de tentoonstelling
vindt plaats op zondag 24 februari
om 15.00 uur. Wie meer wil zien van
de galerie: www. galeriedekapberg.nl

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Chinees Nieuwjaar bij Postaanzee

Chinees Nieuwjaar, een mooie reden om van de internationale kookavond bij Postaanzee een Chinese avond te maken. Het bleek een
groot succes, want met 40 deelnemers was het helemaal volgeboekt.

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

Werkzaamheden aan
spoorwegovergang
Foto Flyer om op
alternatieve route te wijzen

Foto (aangeleverd) Succesvolle Chinese avond

(van de redactie/John de Waard) In
verband met werkzaamheden aan de
spoorwegovergang bij de Vennewatersweg/Westerweg in Heiloo wordt
nogal wat verkeershinder verwacht,
ook voor de andere overgangen in
de kern van Heiloo. De gemeente
Heiloo heeft een flyer verspreid met
daarop een alternatieve route voor
doorgaand noord-zuid verkeer die het
verkeer ‘buitenom verwijst’. Dat zou
kunnen betekenen dat veel (extra)
verkeer via Egmond aan den Hoef en
Egmond-Binnen rijdt. Toch iets om de
komende tijd rekening mee te houden.

Voor ouderen/slechtziend;

TE KOOP
gebruikte

Grootveld Loeplamp

(Luxo Magnifique II)
met ingebouwde verlichting en verrijdbaar statief.

WK junioren Robin Groot (18)
dens de NK in Heerenveen. Nu deed
ze dat op het WK junioren in het Italiaanse Baselga di Pine. En met nog
meer succes. Naast het eremetaal
haalde ze nog een 4e (1500 m) en
een 7e (500m) plaats. Overall kwam
ze daarmee net buiten de podiumplaatsen en eindigde vierde. Maar
daarom was het WK voor haar niet
minder succesvol.

Samsom en de raad
over energietransitie

Egmond Binnen
072-5051261

Diederik Samsom -voormalig Tweede Kamerlid en tegenwoordig o.a.
adviseur bij HVC- gaat op 28 februari met raadsleden in gesprek over
het Klimaatakkoord en de energietransitie tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Geïnteresseerde inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om aan te schuiven van 19.30 uur tot
21.00 uur in De Blinkerd in Schoorl.
De energietransitie is nu écht begon- heeft de nationale overheid nog meer
nen. En gemeenten spelen daarin een voor gemeenten in petto? Er wordt
hoofdrol. Maar hoe geven ze die rol veel van het lokaal bestuur gevraagd.
goed vorm? En hoe voeren ze de regie? Ze worden geacht regie te voeren op
Lokale bestuurders worden er dagelijks de energietransitie, ambitie te tonen,
mee geconfronteerd. Er zijn diverse ini- maatschappelijke steun te organiseren
tiatieven. Er leven allerlei vragen. Wat en uitvoerings-kracht te mobiliseren.
zijn de implicaties van het Klimaatak- Deze avond is bedoeld ter oriëntatie op
koord voor gemeenten? Welke plannen al deze vragen en problemen.

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

DORPSGENOTEN

vanaf €5,-. Maar er is gebleken dat een
ruimere bijdrage op prijs gesteld wordt
en ook wel noodzakelijk is. Door die
bijdragen kunnen we dit blijven voortzetten. De volgende kookavond is 7
maart. Dan gaan we voor een Spaanse
avond. Wilt u een keer koken, dat kan.
Meld u dan aan. Aanmelden als gast is
ook noodzakelijk. Dit kan telefonisch:
072 5822310. Of kom even langs bij
Postaanzee, Voorstraat 82a.
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Jongeren adviseren over sport en bewegen

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

Op 4 februari heeft de slotbijeenkomst van het tweede Speaking Minds project plaats gevonden in de
raadszaal van de gemeente Castricum. Tijdens deze bijeenkomst hebben jongeren van het Horizon College Alkmaar een presentatie en hún adviezen gegeven over sport en bewegen. De toehoorders waren
wethouders van het domein SamenLeven in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de burgemeester van
Uitgeest en anderen genodigden. Belangrijkste adviezen: meer aandacht voor veiligheid en openbare
orde rondom sporten, meer aandacht voor (het belang van) sociale contacten en geldgebrek bij specifieke doelgroepen en ten slotte, er zou meer aandacht moeten zijn voor de motivatie van jongeren om
meer te gaan bewegen.

• Hollandse nieuwe maatjes HARING altijd vers v/h mes
p/st € 2,- 3 voor 5,50

• Ouderwets gerookte MAKREELFILET

4 voor € 5,00

500 gr € 4,50

kilo € 7,95

Warm gebakken

Grote GAMBA'S

mooie
grote

Alleen tegen inlevering van deze bon

LEKKERBEK
2 voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

3e GRATIS

van kilo € 17,50

op=op met schil, zonder kop

Kilo € 12,50
3 kilo € 35,-

Kilo 12.50

ches kunnen een rol spelen bij het uitrollen van uitdagingen en wedstrijden
binnen of tussen scholen om hiermee
jongeren uit te dagen mee te doen en
meer sporten uit te proberen. Bij het
gebruik van social media adviseren

de jongeren vooral rolmodellen van
Kilo
henzelf in te zetten; bijvoorbeeld een
bekende vlogger die zich bezighoudt
met gezondheid.

op beste leden, waar is het elan van
een jaar geleden! Uitslagen, E-klasse:
Dirk Roele 100; Arie Wijker 100; Carlo
Zwaan 100. A-klasse: Gerrit Gravemaker 99; Nico Tuls 96; Jos v.d.Outenaar

95. B-klasse: Leo Bakker 92; Mieke
v.d.Outenaar 82. Pistool: Henk Konijn
48; Dirk Roele, Arie Wijker en Carlo
Zwaan 47.

Bliksemstart levert Egmondia geen punten
De goede start van Egmondia tegen Bergen heeft niet het gewenste vervolg gekregen. Uiteindelijk gingen de derpers toch met een 3-2 nederlaag van het veld.
Egmondia begon de wedstrijd uit het leer bij toeval voor de voeten van Roy Broertjes een paar minuten voor
tegen Bergen fantastisch. Met goed Dennis Visser. Die aarzelde niet en tijd met een hamstringblessure uitvalvoetbal en met pressie naar voren schoot raak, 1-2. Het laatste kwar- len, waarna veldspeler Tim Blaauboer
werd geprobeerd de tegenstander te tier voor rust zakte het tempo van het doel verdedigde. Bergen rook zijn
verassen. Het waren misschien wel de wedstrijd een beetje en werd niet kans en zette druk op het Egmondiadoel. Een schot van Bergen werd
de beste twintig minuten van dit sei- meer gescoord.
zoen. Een fenomenaal spelende Boet Amper zes minuten na de thee stond bekwaam door Tim Blaauboer tot corWijker gaf met zijn spel een signaal de gelijkmaker op het scorebord. De ner verwerkt. Helaas voor Egmondia
af aan zijn teamgenoten. Dit werd in Egmondia-verdediging greep niet kwam hier voor Bergen het winnende
de achtste minuut beloond met de adequaat in, de bal kwam bij Noah doelpunt uit voort. In een overvol
openingstreffer. Na een schitterende Robles en deze verraste in de korte strafschopgebied viel de bal voor de
aanval kwam de bal bij Rick Blok en hoek keeper Roy Broertjes. Zo was voeten van Dennis Schuitemaker die
deze bediende Daan Groot op maat, de snel verkregen voorsprong al weer van dichtbij scoorde, 3-2. Egmondia
die vervolgens voortreffelijk afrondde, verdwenen. De wedstrijd ging verder bleef hiermee gedesillusioneerd ach0-1. Egmondia bleef in deze fase het redelijk gelijk op en leek op een ge- ter. De ploeg van Jos Mouwes had gespel dicteren en verdubbelde na een lijkspel uit te draaien. Het zit de Eg- zien het vertoonde spel en getoonde
kwartier de score. Opnieuw was een monders in de competitie echter niet inzet zeker meer verdiend dan deze
hoofdrol weggelegd voor Boet Wijker. erg mee, zoals ook gisteren al door nederlaag. Volgende week speelt EgHij kwam in balbezit en zette de aan- het ontbreken van routinier Carlo Smit mondia thuis tegen koploper De Kenval op waaruit Rick Blok de 0-2 aan- (blessure), ofschoon Marc Min hem nemers. Misschien is het lot hen dan
tekende. In de 32e minuut kwam de voortreffelijk verving. Daarnaast mist beter gezind en kunnen ze voor een
aansluitingstreffer van de thuisploeg. Egmondia door allerlei omstandighe- stunt zorgen.
Nadat Noah Robles niet helemaal uit den nog meer vaste waarden voor het
zijn individuele actie kwam, kwam team. Tot overmaat van ramp moest

Jubileumeditie Zeevogels Dinnerclub 9 maart
Dit jaar wordt alweer de 10e editie georganiseerd van de Dinnerclub van Zeevogels. Er zijn al bijna 30
adressen in Egmond aan den Hoef beschikbaar gesteld, waar enthousiaste koks zijn om te koken voor
liefhebbers uit het dorp die naast lekker eten ook Zeevogels een warm hart toedragen, want met de
opbrengst van dit evenement wordt de club financieel gesteund.
Hoe werkt het nu precies? Op ver- gen daar het eerste adres waar zij echt geen chef-kok te zijn om iets lekschillende adressen wordt er een worden verwacht. Bij dat gezelschap kers op tafel te zetten. Je enthousivoor-, hoofd- en nagerecht gekookt krijgen zij weer het volgende adres asme is vaak al meer dan genoeg! Wil
voor steeds 6 andere gasten, waar- door voor het volgende gerecht. Na je ook meedoen? Geef je dan als duo
mee de koks natuurlijk zelf ook een het nagerecht is er nog een gezellige op via dinnerclub.zeevogels@gmail.
gezellig hapje mee eten. Per gerecht 'afterparty' in Hanswijk, waar de ver- com. Geef hierbij jullie namen en telewisselt het gezelschap ook onder- schillende recepten van de gerechten foonnummer door en of je wil koken
ling, waardoor je bij elk gerecht met en ‘eetervaringen’ met elkaar worden of lopen. Ook is het mogelijk om je als
andere mensen aan tafel zit. Degenen gedeeld. Er zijn al veel aanmeldingen reservekok op te geven, dan maken
die komen eten betalen per persoon ontvangen, dus het belooft weer een we alleen in geval van ‘nood’ gebruik
€25,- voor een compleet 3-gangen gezellige avond te worden. Uiteraard van je kookkunsten en anders kun je
menu incl. drankjes. Deze opbrengst zal deze avond pas slagen bij aanmel- gewoon meelopen. Het wordt ongeis dan volledig voor Zeevogels. Vanaf ding van voldoende ‘koks’. We willen twijfeld weer een enorme happening.
17:45 uur verzamelen alle ‘lopers’ dan ook een dringend beroep doen
zich bij dorpshuis Hanswijk en krij- op mensen die willen koken! Je hoeft

 10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

NOORD HOLLANDSE extra pittige
30+ Belegen
Noord Hollandse ROMIG BELEGEN

3,95
500 gram 3,95
500 gram 3,95
500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

✄

S.V. Prins Hendrik
De E-klasse presteert perfect en Gerrit bijna. Het valt niet mee een wapen
vasthouden en scoren, maar verder
vermaken wij ons in onze privébar
met catering van Mieke en Jos. Kom

naturel of peper

p/st € 1,50

• Hollandse PEL GARNALEN

Foto (aangeleverd) De hele
groep jongeren en bestuurders
bij elkaar
In november 2018 was een tweede
traject Speaking Minds gestart met
de vraag ‘Waarom stoppen jongeren
als ze veertien jaar zijn met sporten of
bewegen? Wat moet er gedaan worden om te zorgen dat bewegen/sporten mogelijk is of blijft?’. Leerlingen
van het Horizon College hebben jongeren geïnterviewd om antwoord te
kunnen geven op deze vragen. Deze
uitkomsten zijn vervolgens vertaald
in genoemde adviezen. Een ander belangrijk advies is nog om buurtsportcoaches informatie en voorlichting te
laten geven op het Mbo-onderwijs
over sporten, bewegen, verenigingen
in de omgeving en gezondheid in het
algemeen. Diezelfde buurtsportcoa-

deze week 4e GRATIS

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

SAUCIJZEN BROODJES
5 voor € 5,50 + 5 GRATIS
FRIKANDEL BROODJES
5 voor € 5,50 + 5 GRATIS
AMANDEL-ROOM BROODJES 5 voor € 5,50 + 5 GRATIS
WORSTEN BROODJES
5 voor € 5,50 + 5 GRATIS

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een pak suikerkransjes cadeau!!!

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

Massagepraktijk
Ook
Ingrid de Schepper kadobonnen
Telefoon: 06-4149 3760

te koop!!

- Op vertoon van deze advertentie een combinatie van
de Indiase hoofdmassage en de Japanse gezichtsmassage
met warme gezichtsstempels.

60 minuten voor 49,50 euro.

✄

(van de redactie/John de Waard) Met
zilveren plakken op de 3000 meter
en in de team pursuit en een bronzen
plak op de massastart heeft schaatsster Robin Groot opnieuw van zich
laten horen. De juniore met Egmonds
bloed in d’adren heeft daarmee een
goed seizoen achter de rug. De pas
in januari 18 jaar geworden Groot
mocht zich eerder al meten met de
groten der aarde in het schaatsen tij-

Iedereen was enthousiast over de kwaliteit van de Chinese gerechten en de
gezelligheid. Alle eer gaat naar de acht
koks van deze avond. Wat is het leuk
dat zoiets kan, zoals bij Postaanzee,
we zijn er blij mee. Ook de spontane
hulp van een aantal gasten om te helpen opruimen laat zien dat we dit doen
met en voor elkaar. Postaanzee vraagt
voor deelname een vrijwillige bijdrage.
Voor de kookavonden is deze gesteld

Herenweg 232 - 1934 BG Egmond aan den Hoef

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.

