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7:08 15:50 19:35
zo 3:40PA
5:56
15:36 18:22aan den Hoef
24 wo- t 4:06
16:56 1201
20:26
Nieuwe
6 24- 1934
Egmond
0727:55506
25 ma 5:06
7:55 16:25 20:26
25 ma 4:06
6:46 15:40 19:05
25 do 4:46
8:41 17:25 21:16
e
i
info@belleman.nl
- www.dorpsgenoten.info
26 di
4:40
8:56 17:26 21:26 LK
26 di
3:24
7:28 16:15 19:51
26 vr
5:15
9:36 18:00 22:04

ma 6:05
9:26 17:34 21:54
28 do 6:20 11:06 18:54
28 do 4:35
9:04 17:35 21:45 LK
28 zo 6:24 12:04 19:40
Verschijnt 28wekelijks
huis-aan-huis in: Egmond
aan den Hoef, Egmond-Binnen,
Egmond
aan Zee, Rinnegom
en Bakkum Nrd.

(tekst Cor Mooij) De Lamoraal Juli
van Egmond-speld is geen jaarlijks terugkerende
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WATERSTANDEN oktober

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier
• VM=Volle Maan
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Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
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Voor een waardig en gepast afscheid,
werkzaam voor
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do 2:24 Mori
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20:00Dag
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NM

Trots als een pauw toont Jos Hof
hier de Lamoraal van Egmond-speld

Doe mee aan
de Nelis Baltus
loterij!

En verder in Dorpsgenoten:
- Eerste Canon van Egmond voor abt Gerard Mathijssen
- Vastgoedtransacties: gemeente treft geen blaam
- Wijksafari: soepel en droog
- High Wine ten bate van Hospice Egmond

* Kijk op nelisbaltus.nl/actie voor de voorwaarden.

Jos Hof krijgt Lamoraal van Egmond-speld

En maak kans op een plant
naar keuze t.w.v. €75!*

Nelis Baltus bestaat 40 jaar!
Wat in 1979 begon als bollen
bedrijf is in 40 jaar uitgegroeid
tot een complete bloembinderij
& tuincentrum. Daar zijn wij
ontzettend trots op. En wie jarig
is trakteert! Daarom zetten
wij de hele maand oktober
de bloemetjes buiten. Met elke
week een leuke (win)actie!

Woning
VERKOPEN?
Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

ELKE
WEEK IN
OKTOBER
EEN LEUKE
ACTIE

Herenweg 25, 1935 AB Egmond-Binnen,
(072) 506 14 88 , NelisBaltus.nl

072-5070818

Van Os Outlet

info@kruijffmakelaardij.nl

20%

%

Altijd 0% 4 50 70 Korting
0% %
3
Voorstraat 116 Egmond aan Zee

DORPSGENOTEN

4

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start vanverloopt
de halve marathon,soepel
waarbij hij finishte
tijd van
Wijksafari
enin dedroog
DORPSGENOTEN
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2

2.12’55”.
Komende zondag
2 april
gaan de
wewijksafari
met onze wandellefhebbers
met
(van
de redactie/John
de Waard)
Tijdens
afgelopen zaterdag
de trein
op wegaan
naarden
Ravenstein
voor de de
NS-wandeling
‘Land
van Raven- zien
door
Egmond
Hoef konden
circa veertig
deelnemers
stein’,
een hoe
mooie
van 16km.
vertrekken
diebijdragen
dag om 08.10
en
horen
je wandeling
heel eenvoudig
ookWezelf
wat kunt
aanuur
een
op de fiklimaat
ets richting
waar we om 08.49 uurmilieu.
de treinDoor
nemen.
Die dag
beter
en Heiloo
dier-/groenvriendelijker
bijvoorbeeld
kantuin
er met
gratis met de omstandigheden.
trein gereisd worden.Meer
je
aanhetteboekenweekgeschenk
passen aan de veranderende
groen betekent dat water makkelijker kan worden opgenomen en
meer groen betekent ook dat er meer leven in je tuin komt, zoals
meer vogels en insecten.
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
06-12955593
DUBBELBLANK
www.schoonheidssalondessa.nl

Voorjaar in Egmond
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Bridgeclub Egmond aan Zee

Geheimhouding terecht of niet?
Kerkdiensten
(van
de redactie/John de Waard) Behoorlijk Bestuur Bergen maakte zich
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2017
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die gedurende
het
onderzoekstraject
19.00 uur Eucharistieviering
met pastor
Nicode
Mantje
m.m.v. Hoeverture. en
‘gemeentelijke
vastgoedaffaire’
voor
begeleidingscommissie
Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt
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Protestantse
19.30u
der vanKerk,
de privacywetgeving
niet eens
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Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
Zondag 29 september was de laatste van 69 cm/5460 gram, Theo Minnewedstrijd van het seizoen, dus wie nog boo 1 karper 67 cm/4900 gram, Rob
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Liefs, Nico
Rob en Joyce, Joëtte en Noud
Michel en Sarah, Juul
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Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Foto (redactie) Er was een tekenwedstrijd voor de kinderen. Hier
heeft wethouder Jan Houtenbos een toepasselijk cadeau (een insectenhotel) uitgereikt aan één van de jonge kunstenaars.
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biedt aan verenigingen en organisaties van verschillende pluimage.
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exploitatie van het gebouw, w.o. bar- en keuken werkzaamheden.
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Eerste Canon voor abt Gerard Mathijssen
(tekst Cor Mooij) Abt Gerard Mathijssen van de Abdij uit Egmond Binnen was de gelukkige om het eerste
exemplaar van het schitterende boek, de Canon van Egmond, geschreven door Frits David Zeiler, in ontvangst te mogen nemen uit handen van Martijn Mulder, voorzitter van Historisch Egmond.

Foto’s (Cor Mooij) Abt Gerard Mathijssen ontvangt
de eerste Canon van Egmond uit handen van de
voorzitter van Historisch Egmond, Martijn Mulder.

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

06 20 100 550

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

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

Samenwerking staat hoog in het
vaandel en daarvan is de Canon van
Egmond een goed voorbeeld. Ron
van der Does nam samen met Louis
van der Zeijden het voortouw om
een werkgroep samen te stellen, aangevoerd door Frits David Zeiler. Die
laatste nam ook de verantwoordelijkheid op zich om deze indrukwekkende
uitgave van de juiste teksten te voorzien. De werkgroep bestond verder uit
Harry de Raad, Rob Leijen en Frits van
Eck, die voor de afbeeldingen zorgde
en deze optimaal bewerkte voor het
boek. ‘Waarom een Canon’, vroeg
Martijn Mulder zich af, ‘simpelweg omdat Egmond een Canon verdient.’ Een
plek met zo’n rijke historie, daar valt
enorm veel over te schrijven, maar de
werkgroep had één probleem, je kunt

De kersvers onderscheiden bariton Jos Hof en
pianiste Marielle Tromp-Zentveld sluiten
de bijeenkomst passend af.
geitjes en vele mooie verhalen even
deze Canon het Egmondse gezicht. Dit
alles begon omstreeks 1200 honderd
jaar geleden met de komst van monnik Adelbert. De Stichting Historisch
Egmond, die in 1993 werd opgericht,
houdt zich bezig met deze historie en
is gevestigd in Huys Egmont in Egmond aan den Hoef. Kathinka Lannoy
en Bob Denneboom waren de eerste
in 1969 die een geschiedenis boek
uitgaven van Derper-Hoever- Binder.
Nu, vijftig jaar later, komt dan deze
‘Canon van Egmond’ uit, geschreven
door Historicus Frits David Zeiler. Met
een prachtig pianostuk van Mariëlle
Tromp-Zentveld en zang van de pas
onderscheiden bariton Jos Hof werd de
bijeenkomst in de Abdij van Egmond
passend afgesloten.

niet overal over schrijven en zeker niet
overal zo diep op ingaan als je zou willen. Onderwerpen werden besproken
en gekozen en de groep kwam tot 25
vensters waarin de hele geschiedenis
wordt besproken. Van de komst van
Adelbert tot de wederopbouw van
de Egmonden. Het was een langdurig
proces, maar liefst twee en een half
jaar is er aan gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. De oude duinen, de
geschiedenis van Egmond, het slot op
den Hoef, de Pinken en de bomschuiten, de bleekers, de kustafslag, Jaepie
Jaepie over strandingen en reddingen,
de kluftlopers (en ander kerkvolk)
de badgasten, de kerken, de nieuwe
kloosters, de kinderkolonies, de oorlog
en de wederopbouw, de derrepers met
een mooi gedicht van de wolf en zeven

Discutabele vastgoedtransacties onderzocht:
gemeente treft geen enkele blaam
(van de redactie/John de Waard) In de Algemene Raadscommissie (ARC) werd afgelopen week een punt gezet
achter de commotie die was ontstaan over diverse verkopen van gemeentelijk vastgoed uit het (recente)
verleden. Het rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) had alle vijftien ‘discutabele transacties’ uit en te na onderzocht en kwam tot de conclusie dat ‘op geen enkele manier is
gebleken dat sprake zou zijn van favoritisme, vriendendiensten of belangenverstrengeling.’

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

Foto (redactie) Wethouder Klaas Valkering (achter de tafel)
luistert naar de vragen en opmerkingen over het BING-rapport.

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

De onderhavige panden zijn verkocht
tegen acceptabele prijzen, de omstandigheden, randvoorwaarden en
doelstellingen die de raad had gesteld
ten tijde van de beslissing om over te
gaan tot verkoop in aanmerking nemend. De zaak kwam in het (landelijk)
nieuws toen klokkenluider Fred Vos in
het programma ‘De Opstandelingen’
na zijn eigen bevindingen concludeerde dat de betreffende transacties,
waaronder ook een aantal panden in
de Egmonden, de Bergense burgers
anderhalf miljoen euro zou hebben
gekost. Het in de ARC besproken rapport van BING maakte duidelijk dat
daarvan geen enkele sprake is. Wel
was er de overtuiging bij de commissieleden dat wellicht een aantal zaken
wat concreter gemaakt moet worden
om herhaling van deze discussie - en
dit soort kostbare onderzoeken - te
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Lekker op de hometrainer door je eigen dorp
Sinds afgelopen donderdag is een Egmond-route toegevoegd aan het fietslabyrint in De Prins Hendrik. Hiermee kunnen ouderen nu ook interactief fietsen door hun woonplaats. Dit stimuleert hen nóg
meer om te bewegen.
Foto (aangeleverd) Nu is er ook
een virtuele fietsroute door de
Egmonden voor de bewoners
van de Prins Hendrik Stichting
die willen bewegen op de hometrainer. De heer Boersen kreeg
de primeur.
Het fietslabyrint is een speciale hometrainer met een beeldscherm waarop
de fietsroute wordt getoond. Je kunt
zelf een tocht kiezen (van Alkmaar tot
dwars door New York) en op kruispunten kiezen welke kant je opgaat. Stopt
de fietser met trappen, dan staat hij/
zij ook op het scherm stil. Binnen De
Prins Hendrik wordt deze hometrainer actief gebruikt. ‘Ouderen willen
niet altijd bewegen, maar dit vinden
ze zo leuk, dat ze vanzelf veel langer
doorfietsen’, vertelt Liselotte van ’t
Veer.’ Onze cliënten konden altijd al
zelf een route kiezen uit een pakket
dat we hebben aangekocht, maar dan
werd de dichtstbijzijnde route een
rondje Alkmaar. Omdat we veel vraag

dat het een bespreekstuk zou moeten
worden. Gemeentebelangen kon daarin meegaan, ondanks de kritiek, maar
BBB in de persoon van Koos Bruin wilde een en ander nog even laten indalen. Dat kwam hem op enige hilariteit
van de anderen te staan, waarna de
commissievoorzitter de knoop doorhakte en het stuk onverkort laat passeren naar de raadstukken. ‘De optie
om het collegevoorstel te amenderen
of staande de raadsvergadering alsnog
een bespreekstuk van te maken is immers altijd nog mogelijk, mits u daarvoor overtuigende argumenten voor
de andere raadsleden heeft’, aldus
Marcel Halff. ‘Als u nú al vindt dat het
een bespreekstuk moet worden, wil ik
daar graag de argumenten voor horen,
anders gaat het door.’ Daarop bleef
het stil en dus ging het collegevoorstel
onverkort door.

voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de
term sociaal vastgoed beleid… Een
groot aantal leden van de commissie
hechtte waarde aan het meer concretiseren van dergelijke kaders: wat is
dan sociaal vastgoed beleid en welke
randvoorwaarden gelden daarvoor? In
het voorstel van het college van B&W
wordt aangegeven dat dergelijke verbeterpunten vóór het eind van het jaar
aan de raad worden gepresenteerd.
Niet iedereen was overigens even enthousiast over het BING-rapport. Oppositiepartijen Gemeentebelangen en
Behoorlijk Bestuur Bergen hadden de
nodige kanttekeningen. Kanttekeningen die door de andere partijen in gezamenlijkheid snel werden gepareerd.
Wethouder Klaas Valkering beantwoordde de gestelde vragen en daarmee kwam de vraag aan de ARC of dit
stuk onverkort naar de raad mocht of

DE specialist in verhuur van woonruimte,
verhuur,
beheer
ook voorverkoop
verkoop en &
beheer!

Kanaalkade 16, 1811 LP Alkmaar, T: +31 (0)72-5208259

info@072wonen.nl, www.072wonen.nl

naar een route door Egmond hadden,
hebben we de organisatie gevraagd
om deze route voor ons op te zetten.
Dat is gedaan en nu kunnen de bewoners ‘echt’ door Egmond fietsen, te
starten bij de Prins Hendrik Stichting
en vervolgens een route naar eigen
keuze volgen door de Egmonden van
maximaal een half uur. De bewoners
zijn hier erg blij mee, want nu kunnen

ze toch voor hun idee weer door hun
bekende regio fietsen én het helpt
hen weer om hun lichaam actief te
houden. De heer Boersen had de primeur bij de ingebruikname afgelopen
donderdag. Leuke bijkomstigheid: de
heer Boersen had in vroeger jaren een
rijwielzaak in Egmond-Binnen…’

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

Voorlopig wordt er niet gebouwd
(van de redactie/John de Waard) Nu de rapportage van de commissie Remkes duidelijk heeft gemaakt dat
eerst wat moet worden gedaan aan verbetering van het milieu, zit het er niet in dat op erg korte termijn
veel beweging gaat komen in die 18.000 bouwprojecten. Onder die plannen zitten ook de Egmondse plannen voor een fusielocatie en de bouwprojecten Delversduin en Watertoren, die nu eveneens stilliggen.
Er werd reikhalzend naar het plan van die onder meer de stikstofdepositie af. Dus los van de discussie rond de
Remkes uitgekeken, want dan zouden terugdringen. Pas dan kun je weer voetbalfusielocatie, waar dan ook,
we weten of we weer snel verder verder gaan denken aan het aanpas- staan de bouwplannen in de Egmondzouden kunnen gaan. Echter, Remkes sen en uitwerken van bouwplannen. se kernen ook volledig in het slot. En
trapte nadrukkelijk op de rem: eerst Volgens Rutte zou in oktober een en wordt de druk op de bestaande huimoet de regering in Den Haag nu aan ander wel in concept klaar moeten zenvoorraad alleen maar groter.
de slag en met maatregelen komen kunnen zijn. We wachten het (weer)

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!

Benefietconcert en première met Teresa Takken

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

Foto (aangeleverd) Teresa Takken uit Egmond aan Zee te horen
tijdens jubileumviering van Your Song Projects.
Stichting Your Song Projects viert op
zaterdag 12 oktober haar tienjarig jubileum met de uitvoering van dit door
Teresa Takken uit Egmond aan Zee
gecomponeerde klassiek-romantische
opus. Het wordt ten gehore gebracht
door het Arnhems Symfonie Orkest
NOVA en het Peace Opus koor. Takken, naast componiste ook oprichtster van de stichting, werkte jaren
aan Peace Opus. ‘Als kind al, zingend
en spelend, zag ik wat muziek teweeg brengt in mensen, hoe muziek
mensen met elkaar verbindt en vrede
schept. Toen besloot ik mijn muziek in
te zetten voor vrede, verbinding, verzoening. Jaren verder nu, zie ik toenemende onvrede in de wereld. Des te
belangrijker voor vrede te componeren en te zingen. Met mijn muziek
wil ik samen met de mensen om me
heen stappen zetten een weg door de

woestijn naar vrede en verzoening te
banen (‘A million steps….. towards
peace; ).’ De invloed van muziek op
perceptie, emotie, geheugen, aandacht en verwachting in het luisteren
naar muziek moet zeker niet worden
onderschat. Voor Teresa Takken en
Your Song Projects-voorzitster Myriam de Sain komt na tien jaar muziek maken, uitvoeren en verspreiden
alles samen. Door de jaren heen
heeft de stichting een groot netwerk
opgebouwd dat zich nu inzet voor
de grootste muzikale uitvoering in
de geschiedenis van Your Song Projects: Peace Opus. ‘Dit is geen muziek
voor een select groepje liefhebbers’,
belooft Myriam. ‘Het is romantischklassiek. Heel toegankelijk. Je kunt
makkelijk meezingen, maar het is
geen eenvoudig deuntje.’ Delen van
de compositie werden al eerder uitge-

Massagepraktijk
Ook
Ingrid de Schepper kadobonnen

te koop!!

Telefoon: 06-4149 3760

- Dames en Heren opgelet!!
10 euro kennismakingskorting
op een massage naar keuze.

Herenweg 232 - 1934 BG Egmond aan den Hoef
voerd. ‘Je zag bij het publiek dat ze
niet wisten wat ze moesten verwachten. Na afloop gingen ze verlicht en
met hoop naar huis.’ De opbrengst
van de kaartverkoop gaat naar een
aantal goede doelen, ook in de regio.
Aanvang 20:00, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo. Kaarten 15 euro.
Kinderen tot 12 jaar gratis. Bestellen:
your.song.projects.2019@gmail.com

Schietvereniging Prins Hendrik
Het wekelijkse schietfeest is weliswaar
weer aangevangen, maar we moesten
eerst nog een beetje herinrichten. Het
verliep nog niet allemaal even soepel.
Onno had de koeling aangevuld, de
baan opgezet en gepoogd de luchtci-
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AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

EGMOND A/D HOEF
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Ma Ook o
geo an p
pen da
d! g

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

linders te vullen. De tank was leeg. De
wapenmeester was ook afwezig, dus de
baan wordt weer afgebroken. De baancommissarissen vertrekken ook maar.
De Hoef was afwezig, maar de kaarters
waren er wel en die gaan van start, Jos

en Mieke komen vervolgens binnen met
een uitgebreide catering. Yvonne krijgt
haar eerste prijs van afgelopen seizoen
alsnog uitgereikt. Het werd dus toch
nog laat, reuze gezellig en iedereen
ging goed doorvoed op huis aan.

wat 'toevallig' te vinden is en laat je
verrassen door je eigen (misschien
ongekende) creativiteit! Meedoen?
Van harte welkom! Woensdag, 9 oktober 2019, 10.30 uur tot 12.00 uur

in Dorpshuis De Schulp, Visweg 45,
Egmond-Binnen. Koffie/thee: 1 euro;
de workshop is gratis!

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Ook voor ramen en kozijnen

Natuurcollage
In het Woensdagochtend Café van
9 oktober maken we onder leiding
van Anky Floris (van de maandelijkse
stiltewandelingen in de duinen) een
natuurcollage. Laat je leiden door
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Repair Café in Prins Hendrik
(van de redactie/John de Waard) Elke
eerste donderdag van de maand,
dus ook aankomende donderdag 3
oktober, is er de mogelijkheid om bij
de Prins Hendrik Stichting oude spulletjes te (laten) repareren, samen met
wat handige mensen die daar dan
zijn. Van 13 tot 15 uur zitten de techneuten klaar om te voorkomen dat die
spullen in de vuilnisbak verdwijnen.
Vaak zijn ze nog goed te repareren,
maar ontbreekt het een beetje aan

Wat Now!

de kennis en handigheid. Die is dan
in het Repair Café aanwezig. Ook
landelijk wordt er veel aandacht besteed aan deze vormen van circulaire
economie en manieren waarop we
zuiniger met grondstoffen kunnen
omgaan. Initiatieven als Repair Cafés
zijn een handige en bereikbare vorm
daarvoor, dichtbij huis. Dus denkt u
dat het nog gerepareerd kan worden?
Waag een kans bij het Repair Café in
Egmond aan Zee.

Nelis Baltus bestaat 40 jaar
Het bekende Egmondse bloemen-, planten- en tuinbedrijf Nelis Baltus heeft wat te vieren. Het bedrijf bestaat dit jaar 40 jaar.

“Now ew ‘k net dat boek over Egmond ‘ekocht bai Dekker en now is
d’r weer een een boek oit ‘ekomme
over de Derpers, ‘Oevers en Binders.
Deer staet alles in vanof ’t begin van ’t
bestaen van Egmond en alle oorlogen
die d’r ‘eweest benne. Dis een ‘êêle
geskiedenis over wat ‘r lôôs was. Now
is ’t aerdig an de prais, maer alles wat
over Derrep gaat mot ik ewwe. Da’s
toch prachtig om te lêêze! Deer kommen vast dingen in voor die wai nooit
ewwe n ‘e leerd op skool. En den de
plaetjes om woorde te leren, sting ôôk
in de krant. Zo een houten plaet mit
alle dingen die we mosten leren. Die
kwam ôôk ôit Egmond. Ik gaet aere
week gelaik ‘êên om ’t te bestelle. De
‘erfst komt t’r an mit lange evenden
en dis ew’k lekker wat te lêêze.”
“Mââd,’t ken iet op bai jow! Eb jai
een gehaime spaerpot weer jai dat allegaer van ken betale? Dat boek kost
temet dertig euro! Deer ken ik d’êêle
week ven êête.”

BOOM

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

SCHILDERSBEDRIJF

Foto (aangeleverd) Het jubilerende ‘Nelis Baltus’
viert feest en trakteert.
Wat in 1979 begon als bollenbedrijf is uitgegroeid tot een complete
Bloembinderij en Tuincentrum. En in
die afgelopen veertig jaar hebben ze
bepaald niet stilgezeten. Het bedrijf
onderging grote veranderingen die
stuk voor stuk hebben bijgedragen
aan een succesvolle groei. Daar zijn
ze ontzettend trots op en wie jarig is

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

trakteert. Daarom zetten ze de hele
maand oktober de bloemetjes buiten
met elke week een leuke (win)actie, te
volgen via de krant, facebook en Instagram. Wie langs wil komen en zelf
zien hoe het bedrijf er vandaag de dag
bijstaat en waar groen floreert, dat
kan uiteraard ook op de Herenweg 25
in Egmond-Binnen.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES 'Binnen & Buiten' Museum van Egmond, E/Zee, doorlopend.
Expositie ‘Binnen en Buiten’ 29 schilderijen Marjan de Glopper, Museum Egmond t/m 3/11
Expositie ‘De Slag bij Egmond 1799’ Museum Egmond, t/m 3/11
Expositie ‘De Catalanen komen’, Hoeve Overslot, E/Hoef.
Expositie Cyril Wullems, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, tot 14 december.
OKTOBER Woe 2 Klaverjassen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Woe 2 Donateursavond Historisch Egmond, De Schulp, E/Binnen, 20 u.
Woe 2 woe-ochtend café: soefisme, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Do 3 Repair Café, Prins Hendrik Stichting, E/Zee, 13-15u
Do 3 Internationale kookavond, PostaanZee, E/Zee, 18u
Do 3 Eettafel, De Schulp, E/Binnen, 12.30u
Do 3 Huiskamer, De Schulp, E/Binnen, 14u
Vrij 4 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.15u
Vrij 4 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Woe 9 Kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Woe 9 woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Do 10 Huiskamer, de Schulp, E/Binnen, 14u
Vrij 11 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Vrij 11 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.15u
Zo 13 stiltewandeling, start Nachtegalenpad, PWN bord. E/Hoef, 7.30u
Zo 13 filmmiddag, De Schulp, E/Binnen, 14.30u
Woe 16 Klaverjassen, De Schulp, E/Binnen, 13.30u
Do 17 Eettafel, De Schulp, E/Binnen, 12.30u
Do 17 Huiskamer, De Schulp, E/Binnen, 14u
Vrij 18 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.15u
Vrij 18 Gezond natuur Wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
KERKDIENSTEN OKTOBER
Woe 2 Kerkdienst, Steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u
Vrij 4 Kerkdienst, M. Maria Alacoque, E/Hoef, 9.30u
Za 5 Kerkdienst M. Maria Alacoque, E/Hoef, 19u
Zo 6 Kerkdienst Prot Kerk E/Binnen, 10u
Woe 9 Kerkdienst Steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u
Vrij 11 Kerkdienst M. Maria Alacoque, E/Hoef, 9.30u
Zo 13 Kerkdienst Prot Kerk E/Zee, 10u
Zo 13 Bedevaart ’t Putje, Heiloo, 10.30u
Woe 16 Kerkdienst Steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u
Vrij 18 Kerkdienst M. Maria Alacoque, E/Hoef, 9.30u
Zo 20 oecumenische dienst, OK Kerk E/Zee, 10u
Woe 23 Kerkdienst, Steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u

“Skai toch oit. Den ga je d’r toch voor
spaeren en den maer gien jirrekie voor
de kerst. Ik docht dat jai dat d’r wel
voor ôôver ‘ad.”
“No ja toe,gelaik eb je. Ik’ oef ook iet
te doen of ik ’t armoedihg eb maer ik
bin wel op de cente.”
“Dat ew ‘k altaid al é docht. ‘Oe ken
je’t zegge! Zo zoinig as wat. Ik weet
ôôk wel dat jai iet in een ôis weent
van zie zó ‘iet, maer een boek over
Egmond mot kenne.”
“Ik zel ’t er mit die van main over
ewwe. Den gaet ie maer een paar keer
íet nee de bar voor een slokkie.”
“Now, zie je! ’t Komt gerist voor mekaer. As je maer wil ,zel ‘k maer zegge.
Ik gaet ’t gelaik bestelle. Geeft me effies een paraplu want ’t gaet boite
tekeer, verskrikkelijk wat een weer. As
‘k ase tois bin bin ik op me ‘emd nat
mot je maer rekene. Now , tot merrege zelle we maer zeggen en vergêêt
iet om ’t over dat boek te ewwe!”

Bridgeclub Egmond aan Zee

VAN DE GIESEN

Uitslag 26 september 2019: 1. Petra
en Bert Maureau, 59,38%; 2/3. Thea
Rosendaal en Riet Baltus, 52,08%;
2/3. Bep Dekker en Anneke Smit,

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

Duurzame energieopwekking

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

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

JE PERSOONLIJKE, ALLROUND
REISREGELAAR

Amerika & Canada specialist
Reisavontuur op maat
Roadtrips

06 - 3334 5001
www.helloholidays.nl
info@helloholidays.nl
Bisschopskroft 38
1934 DG Egmond aan den Hoef

Soms
Het is geen eitje,
Het leggen van een ei.
Ook geen karweitje,
Het is soms een karwei.
JéGé

DORPSGENOTEN

52,08%; 4/5. Berus Eeltink en Cees
Imming 46,88%; 4/5. Piet en Ditte
Greeuw 46,88%; 6. Mar Imming en
Gré Eeltink, 42,71%.

(van de redactie/John de Waard) In de week van de klimaatstaking in Den
Haag werd in Bergen ook ruim aandacht besteed aan de verduurzaming van onze eigen omgeving. Het onderwerp Regionale Energie
Strategie (RES) kwam aan de orde in de Algemene Raadscommissie.
Daarin werd onder meer toegelicht hoe woningen verduurzaamd
kunnen worden, welke initiatieven daarvoor zijn, wat bewoners hier
zelf aan kunnen doen en hoe we op lokale schaal meer duurzame
energieopwekking kunnen realiseren. Vooral dat laatste kwam aan
de orde tijdens deze bijeenkomst. De – eigenlijk enige - vormen van
duurzame energieopwekking die aan de orde komen in dit plan zijn
overigens windmolens en zonnepanelen.

Foto (redactie)
Er is een landelijke route waar
je kunt zien hoe
anderen hun huis
hebben verduurzaamd en hoe
je daar zelf aan
mee zou kunnen
werken.
De Gemeente Bergen is initiatiefnemer van verschillende maatregelen om
inwoners energie
te laten besparen
en het opwekken
van schone energie
makkelijker te maken. De RES geeft
in een aantal fasen aan hoe we tot
een gefundeerde
en breed gedragen
duurzame energietransitie kunnen komen. Tenminste,
dat is de bedoeling. De eerste stap
daarin is het zoeken naar gebieden
die in aanmerking komen om bijvoorbeeld windmolens en/of zonnepanelen in grotere aantallen bij elkaar te
plaatsen. De daarop volgende stap
is daadwerkelijk locaties aanwijzen
en proberen tot concrete plannen te
komen. Zonnepanelen op dak een
relatief makkelijk te realiseren optie,
maar een hele weide met zonnepanelen is toch weer wat anders. Ook
windmolens in wat grotere aantallen
om het rendabel(er) te maken zet je
niet zomaar even ergens neer. Al met
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al wordt de energietransitie dus nog
een best lastig onderwerp, want niet
iedereen staat te trappelen om een
‘zonneweide’ of windmolens in zijn of
haar ‘achtertuin’ te krijgen. Getuige
de nu soms al hoog oplopende discussies over de plaatsing van meer windmolens een eindje uit de kust op zee
voor Bergen/Egmond, gaat het maken
en realiseren dit soort plannen vast
niet zonder slag of stoot. Daarom komen er veel informatiebijeenkomsten,
om zoveel mogelijk iedereen betrokken en op de hoogte te houden, aldus
de toelichting op de plannen tijdens
deze vergadering.
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Herfstwandeling in Wimmenummer duinen
Foto (Paul ten Have) Heelblaadjes te zien tijdens de
IVN-wandeling in het Wimmenummer herfstlandschap.
De maandelijkse IVN-natuurwandeling in de Wimmenummer duinen
heeft in herfst en winter een ander
vertrekpunt: het PWN-informatiebord
aan het Nachtegalenpad aan de
noordkant van Egmond aan den Hoef.
En de wandeling start een uurtje later, om 11 uur. De wandeling gaat
nu langs de binnenduinrand, waar
het wat beschutter is, maar er is ook
een uitstapje door de open duinen. Er
is aandacht voor typische herfstverschijnselen zoals verkleurende bladeren, paddenstoelen, allerlei vruchten,
zaden en bessen, maar ook voor nog

even opbloeiende
zomerplanten. En
misschien zijn de
typische
wintervogels, zoals de
Kramsvogel, al gearriveerd. De start
is zondagmorgen
6 oktober, om 11
uur, bij genoemd verzamelpunt. De
wandeling duurt ongeveer twee uur.
Van te voren opgeven is niet nodig,
wel is een toegangskaart voor het
Noordhollands Duinreservaat van
PWN verplicht. Die moeten de wan-

• Warm gebakken SLIPTONG
5 voor € 5,50

10 voor € 10,00

• Ouderwets gerookte ZALMBUIK

deze week kilo € 12,50

van kilo € 20,-

Verse
delaars zelf verzorgen. Een donatie
(richtlijn 2 euro50) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u
mailen: hanneke@ivnnkl.nl of bellen:
072 5337601. Of kijk op de website:
www.ivn.nl/nkl

Karretje ook weer thuisbezorgd?
Foto (redactie) Supermarktkarretje thuisbezorgen…?
(van de redactie/John de Waard) We
weten allemaal dat boodschappen
ook thuisbezorgd kunnen worden.
Dat lijkt dan toch een betere optie
dan diezelfde boodschappen mee te
sjouwen in een karretje van de supermarkt en vervolgens het karretje dan
maar in de sloot dumpen. Tijdens het
heinen van de sloot langs de Hoeverweg ten behoeve van het onderhoud,

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

op=op

Emmertje gebakken

SLIPTONG

HARING in zuur

van kilo € 17,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50

van € 6,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

3 maanden houdbaar

€ 4,95 per emmer
op=op

eigen inleg

Kilo 12.50

kwam het karretje weer naar boven.
Het had zo te zien al even in de sloot
gelegen. Opmerkelijk is dan weer wel
dat de ‘heiner’ er blijkbaar geen been
in zag het karretje ergens te brengen
waar die thuis hoort en dropte het
vervolgens weer in de sloot. Inmiddels
is het karretje uit de sloot gehaald en
wellicht weer te bestemder plaatse
gebracht.

Kilo  10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

OUDE BOEREN

500 gram

3,95

GEITENKAAS

500 gram

5,95

GRASKAAS

500 gram

3,95

High wine voor Hospice Egmond
(Tekst Pauline de Vries/Het schrijfkwartier) Het idee ontstond op Lankiesdag 2019, een high wine ten behoeve
van Hospice Egmond. ‘Zoveel mensen op Lankiesdag die betrokken bleken bij de bouw van het hospice,
een bijna-thuis-huis voor terminale patiënten uit de Egmonden. Daar willen we ook graag invulling aan
geven’, aldus Karin en Dora.

eigen gemaakte
rookworst

superzachte runderbiefstuk

kwaliteit uit de beemster biologisch 3 stuks
kippenbouten
biologisch
topkwaliteit kip uit middenmeer
heel kilo

Foto (aangeleverd) De initiatiefnemers van de high wine in de
Slotkapel. De opbrengst gaat
naar de Hospice Egmond. Vlnr
Ingrid Zwart, Dora Thijssen en
Karin Bruins.
Na een persoonlijk beraad waarin eigen ervaringen met of juist het gemis
van een hospice werden besproken,
besloten Karin Bruins en Dora Thijssen
dat deze high wine er moet komen!
In goed overleg met Rob Bijl, beheerder van de Slotkapel, werd een datum
geprikt; zaterdag 18 januari 2020 van
17.00 uur tot 21.00 uur. Een high
wine is een luxe manier van borrelen, perfect geschikt om na de drukke
decemberdagen gezellig bij te praten
met familie, vrienden of collega’s. Wat
mag je verwachten van deze high
wine? Je wordt warm onthaald rond
17.00 uur in een bijzonder sfeervolle
Slotkapel. Tot 21.00 uur worden je
smaakpapillen verwend met allerlei
vis- en vleesgerechtjes met bijgerechten van zoet tot hartig, geserveerd

TOP-kwaliteit

9,98
4,98

schouderkarbonade €heel9,kilo
98 Iedere donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
met passende wijnen. Voor diegenen
die geen alcohol drinken, zijn er voldoende heerlijke alternatieven. Ingrid
Zwart verzorgt de bloemenpracht met
alles wat in die periode vanuit de natuur beschikbaar is. ‘In januari zijn
prachtige berenklauwen en andere
natuurlijke materialen beschikbaar
in de pluktuin hier in de buurt. Daar
maak ik passende arrangementen
van’, geeft Ingrid aan. De feeërieke
avond wordt omlijst door ‘heerlijke’
muziek. De prijs per set van 2 uitnodi-

5 voor € 5,- + 5 gratis!!!
gingen is € 75,00. Dit is inclusief alle SPECULAASPENCEES
geserveerde wijnen en andere dran- SLAGROOMSOES caramel zeezout
20 voor € 5,- + 20 gratis!!!
ken, aangeboden door de Slotkapel. KRUIDNOOTJES
per zak € 2,- + 1 zak gratis!!!
Er zijn maximaal 35 setjes kaarten
3 voor € 3,- + 3 gratis!!!
beschikbaar. Wacht dus niet te lang SPECULAASBROKKEN
met reserveren. Je kunt kaartjes boe- Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,ken via dit emailadres; HighwineSlotkapel@gmail.com of 06-37566621.
Allergie
Allergie
Op de Hoeverveiling op 2 november
Acupunctuur
biedt de Slotkapel een aantal kaarAcupunctuur
ten voor deze high wine aan. Ook de
Linda Liefting
opbrengst van deze kaarten komt ten Last van migraine/hoofdpijn,
Last
van
migraine/hoofdpijn,
goede aan Hospice Egmond.
darmklachten, vermoeidheid,

Onderwijszorgstichting Duinwel zoekt ruimte

darmklachten, vermoeidheid,

luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

hormonale klachten, pijnklachten.

CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
(van de redactie/John de Waard) Er is een nieuw (regionaal) initiatief opgezet om kinderen met ondersteu- Julianastraat
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
(072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
ningsbehoeften een passend scholingstraject te bieden: Onderwijsstichting Duinwel. Kinderen krijgen Telefoon
Telefoon (06) 362 04 113
niet altijd de zorg en ondersteuning die ze vaak zo hard nodig hebben om zich op een positieve manier www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl
te ontwikkelen. Reden voor twee bevlogen onderwijsprofessionals Onderwijszorgstichting Duinwel op
te zetten. Die biedt ook ruimte voor Egmondse kinderen (en ouders) die met deze problematiek kampen.
Duinwel is een particulier initiatief en kind nodig heeft om zich weer prettig Duinwel houden zich aanbevolen als
wordt (vooralsnog) niet gefinancierd en gewaardeerd te voelen, om zich zo u iets weet of beschikbaar heeft. De
door de gemeente of overheid, ou- weer verder te ontwikkelen met een doelgroep is de groep kinderen tus- De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
ders/verzorgers dragen zelf de kosten gunstig toekomstperspectief. De ini- sen de 10 en de 14 jaar (groep 6-7-8 (voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer
van het onderwijs. Duinwel gaat bin- tiatiefnemers van Duinwel zijn ervan van de basisschool en leerjaar 1 en 2 per maand of los tarief is dit € 18,25. Familieberichten € 20-. Voor de
nenkort van start, maar is nog wel op overtuigd dat alleen als álle ontwikke- van het voortgezet onderwijs) omdat
voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties €
lingsgebieden (weer) goed op niveau daar deze problematiek heet meest
zoek naar een geschikte locatie.
Het idee is om op Duinwel in een zijn, het kind zich verder zal ontwik- speelt. Voor meer informatie over de 4,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via
veilige en vertrouwde sfeer onderwijs kelen. Om van start te kunnen zoeken stichting en de initiatiefnemers, www. e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie
te bieden. De filosofie daarbij is dat ze daarvoor nog wel een (start)locatie duinwel.nl.
kunt u alleen per e-mail aanleveren.
het er niet om gaat of het kind in het (liefst) omgeven door groen en ruimDeadline is maandag 12.00 uur.
onderwijssysteem past, maar wat het te. De bevlogen initiatiefnemers van

Colofon Dorpsgenoten

