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Egmonds Sportweekend: heroïek en plezier
(van de redactie/John de waard)
Het was misschien niet de meest heroïsche editie, maar makkelijk was het zeker niet. Zaterdag waaide
al een straffe wind over strand die de fietsers pal tegen hadden. Zondag bleek daar nog een schepje
bovenop te kunnen. Het was afzien deze edities van Egmond-Pier-Egmond (EPE) en de Halve Marathon
van Egmond afgelopen weekend.
En dus hield iedereen zich koest op deze omstandigheden. Toon Imming eerste. Derde Egmondse werd Lizzie
het strand. Pas nadat de fietsers bij (Egmond-Binnen) werd als 13e afge- Verdonk die bij de recreanten meeliep.
Wijk aan Zee kwamen ging het écht vlagd en Tibor Zwaan (Egmond aan Het was, kortom, een enerverend
los. En zondag brandde de strijd los Zee) als 37e. Zwaan werd wel na de weekend met veel heroïek maar
vanaf Castricum. Op de heenweg Halve Marathon als 7e overall beste ook veel plezier. We hebben er als
bleef iedereen lekker ‘in de buik van Egmonder in het combiklassement. redactie voor gekozen om dit jaar
het peloton’. Welk peloton dat dan Bij de dames ging de zege naar Tessa twee pagina’s met foto’s te plaatsen
ook was. Met de wind in de rug was Neefjes (Wervershoof), tweede werd in plaats van een uitslagenlijst. Alle
het een stuk verleidelijker om het Maud Rijnbeek (Limmen) en derde uitslagen, ook die van de kwart- en
minimarathon, staan op de sites van
tempo omhoog te gooien en dat Grace Verbeke (België).
gebeurde dan ook. Op het strand De Halve Marathon werd een prooi Le Champion: www.nnegmondhalvewas er geen houden aan Sebastiaan voor Bashir Abdi (België). Beste Eg- marathon.nl en www.egmondpieregLangeveld. De profwielrenner van monder bij de mannen werd Ronald mond.nl.
Education First had EPE al eerder op Schroër (19e). De vrouwentitel ging
zijn naam geschreven en ook deze naar Tsehay Gemelechu (Eth). Jill Hol- Foto (Cor Mooij) - Hier de daeditie kwam hij alleen over de streep. terman, de vrouw van Ronald Schroër, mes elite ploeterend tegen de
Johnny Hoogerland, inderdaad, die eindigde heel knap als 5e en was wind in op het strand tijdens de
van het prikkeldraad, eindigde als daarmee tweede Nederlandse. Eerste ‘Halve van Egmond’.
tweede en derde werd de Belg Stijn Nederlandse werd Bo Ummels. Twee- Met F14 en F38 respectievelijk
Appel. Egmonder Bram Imming viel de Egmondse werd Nicole Weijling- Jill Holterman en Nicole Wenet naast het podium op de vierde Dissel die voor het eerst meedeed. In ijling, de Egmondse nummers
plek, maar dat was geen schande in haar leeftijdscategorie (V50) werd ze één en twee.
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Jaap Wit: alle edities meegedaan
(van de redactie/John de waard)
Hij is de enige, voor zover bekend, die
alle edities van de halve Marathon
van Egmond heeft meegedaan. Van
de 48 edities heeft Jaap Wit (71 jaar,
Heerhugowaard) er 47 meegedaan.
Inderdaad, één niet. Maar dat was
de editie van 2010 die in zijn geheel
werd afgelast. Wit werd voorafgaand
aan zijn 47e loop in de studio van
RTV80 ontvangen en geïnterviewd.
Wie kan hem deze prestatie tenslotte

navertellen? Heel bijzonder al dat je
op die leeftijd nog steeds zo fit en gezond bent om een halve marathon te
lopen, laat staan dat je dat al 46 keer
eerder hebt gedaan. Chapeau!
Foto (Cor Mooij) - Jaap Wit uit
Heerhugowaard deed alle edities van de Halve Marathon van
Egmond mee.

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

En verder in Dorpsgenoten:
- Open avond bij Brandweerpost Egmond aan Zee
- Fotopagina’s EPE en Halve Marathon van Egmond
DORPSGENOTEN

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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White Stones JO15-5 schittert (tekst Pauline de Vries)

Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor de vele kaarten, bloemen en medeleven
afsluiter werd het tijdens de laatste
wedstrijd binnen 5 minuten 1-0. Na
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
een snelle omschakeling van de tegenpartij werd het bijna direct daarna
1-1. Een meesterlijke redding van
Xander Idema voorkwam echter een
Het gaf ons troost te ervaren hoe geliefd Tiny was.
gelijke stand. Een drietal spelers werd
door een zeer goede baltechniek van
DORPSGENOTEN
4
Bob Rekers,
Anouk Dekker meerdere malen het
kinderen en kleinkinderen
bekende bos in gestuurd. Met pittige
duels en een waterdichte verdediging
door het hele
teamwas
wasindeZandvoort
verdiendede circuit-run en hierbij stond Olof
Afgelopen
zondag
eindstand
voor van
White
Glorie
aan 5-2
de start
de Stones.
halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
Liefde houdt niet op waar leven eindigt...
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 RavenFoto (aangeleverd)
- De van
nieuwe
stein’,
een mooie wandeling
16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
sponsoren
van Heiloo
het team
van
op
de fiets richting
waar we
om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
Anouk,
Xander, Sam, gratis met de trein gereisd worden.
kan
er metMia-Jolie,
het boekenweekgeschenk
Jens, Tim en Timo.
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Petra van der Meer UITVAARTVERZORGING

Tiny Rekers

Kloknieuws

De jongens en meiden van White
Stones JO15-5 hebben onder leiding
van Yvonne en Joost in de laatste

twee wedstrijden van 2019 de punten
voor deze najaarscompetitie binnengehaald. In een weergaloze seizoen-

Wat now!

Nu ook
no Nu
n
APedicure

Voorjaar in Egmond

06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl
06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
“Kostelijk, jai bin en blaift een nêêBereikbaar 24/7
www.uitvaartannonu.nl
tebalg. Jooi wat ew ‘k een pret ad

en taie é leèn dat ik zo ‘elachen eb.
Maer ik kon wel bagger skaite want
jai ken iet zwemme. Je ad kenne verzôipe. “Neen, zaan ie, “ik was tot me
kniene, zo veer gong ik iet oor. Ik kaik
wel ôit.”

        
 
“No me-kind, ai eb ’t nieuwe jaer op
      

zain menier in ‘elôid. Maer ik ‘ôôp dat
      
ie ’t aere jaer gien fnarzies ôit’aald.

Dat we tois kwame ewwe een slokkie

    
‘edeen. Ai was of ekaekt.”
  
“Mââd, wat een verhael! Deer ad ‘k
bai motte weze.”
“Dat gebeert iet.! Ik skow je waer!
Das ien keer en den gien meer. Die
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
zwembroek ‘angt an de lain te droipe
en den nee de villes.”
Nadat
Egmond-Binnen
in de narcissen is gezet, was nu ook
Schoonheidssalon
“Gelaikenkele
eb je.jaren
Now,terug
ik gaet
me padje
Egmond
a/dopHoef
met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
opkorte en
ois versierd
an. Tot merrege.”
Linda IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniZent Schoonheidssalon
maatje +
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan 61
42
t/m 56
dochters,hijJan
de Waard
en Apeldoorn
Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
Sil Dekker wist zeker dat de vrijwillige brandweer niks voor hem was. Totdat
- na
herhaaldelijk
aan-Bloembollen en Cees
06 10 82 64 29
dringen van twee vrienden - besloot toch eens een kijkje te gaan nemen bij de kazerne in zijn dorp
Voorstraat 109
www.zentschoonheidssalon.nl
Egmond aan Zee. Hij zag de manschappen oefenen, proefde de sfeer in de blusploeg en was ‘om’. ‘Als de
Egmond aan Zee
zentschoonheidssalon@gmail.com
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef
pieper gaat, kom je in een andere staat.’
Uitslag
23
maart
2017:
1.Henk
Apeldoorn
en
Fenny
Brus
60,42
2.Piet
en
Tel:
06-23448330 info@mdruiven.nl
Inmiddels heeft Sil Dekker zijn oplei- dig. Tijdens de grote duinbranden in
Ditte
Greeuw
58,33
3.Mar
en
Nico
Imming
54,17
4.Petra
en
Bert
Maureau
ding achter de rug en draait hij vol- Schoorl in 2009 hebben wij assistenVoor uw gehele administratie
waardig mee in het 23-koppige team. tie verleend’, vertelt postcommandant 44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
Administratiekantoor
Dat betekent natuurlijk branden be- Daan Molenaar. De busploeg vindt 40,63
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
strijden, maar ook uitrukken bij storm- elkaar ook in leuke en ontspannende
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
schade, een dier te water of bij een activiteiten. Om het jaar gaat men
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.
Voor: - Verwerking bedrijfsondergelopen kelder. ‘Je weet vooraf met partners een weekend weg, een
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
administraties en samenstelling jaarnooit wat je gaat tegenkomen. Dat deel fietst met elkaar, en een sociaal
•
Dagopvang
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond
aan
den Hoef:
- belastingaangiften
•
Buitenschoolse
opvangZaterdag
P
maakt het spannend.’ Indrukwekkend hoogtepunt is steevast de zomerdag
TEL. rekeningen
• Mantje
Peuterspeelzaal
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico
m.m.v. Hoeverture.
adviezen
op fiscaal en
was een bollenschuur die in lichter- met speurtocht en barbecue. Sil: ‘Het
•
Natuurbeleving
072-507
0200
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis
– Egmond aan Zee: Zonbedrijfseconomisch terrein
•
Ruime openingstijden
laaie stond. ‘Nooit geweten dat het zo tweetal dat de speurtocht wint, wordt
• m.m.v.
Geen wachtlijsten
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen
St Caecilia
Kerklaan
11, 1935 EV Egmond-Binnen
heet kan worden.’ Egmond aan Zee is met een naamplaatje vereeuwigd op
•
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag
10.00
uur Eucharistieviering met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
een ‘kustkazerne’. ‘Wij oefenen soms de oude houten brandweerklepper,
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
De Poppenkast
op het strand en hebben natuurlijk waarmee vroeger gewaarschuwd Foto (aangeleverd) - Open
WOENSDAG 5 APRIL
een groot duingebied als achterland. werd voor brand.’ Hij grijnst: ‘Ik kan je avond brandweerpost Egmond
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Palsma
aan Zee.
Daarom zijn onze voertuigen ook zeggen: dat is bijzonder eervol.’
Drogisterij
vierwielaangedreven en terreinwaarParfumerie
“Zo me-kind, bin jai deer? Nag een
gelokkig nieuwe jaer ‘oor!”
“Jai van’t zellefde. “ Bin jai nag nee
de nieuwe jaersdoik weze kaike?”
“Skai oit. Ik zel je wat zegge. Die van
main was pier an’t rommele in me linnekast. Ik vroog wat of ai deer most.
En wat denk jai? Ai most z’n zwembroek ewwe. Zoks ken je now emkeld
mit zain belêêve. Ai gong ôôk een doik
in zee doen. Jai bin mal zaan ‘k, je ben
je alleve leve iet in zee ‘eweest. Oe
kom jai d’r in iene op? Jai eb elegââr
gien zwembroek. Me-kind, in taid van
een skeet adde wai kwessie. Maer ai
ad nag op zolder ‘erommeld en deer
kwam ai an mit zo een aauwerwesse
gebraide zwembroek an mit van die
lange paipe tot op ze kniene. Jooi, je
zel nag een lêêlijke kaauwd oplope.
Je laik wel mal, gaen jai maer voor

aep staen. Me-kind, d’r was iet têêge
te praete. En ik most netierlijk mêê.
Ik skaamde me dôôd. Maer d’r was
zo veel vollek dat ai iet te zien was.
Allien toen ai ôit ’t zeetje kwam. Zo
grôôs as een aauwen aep, maer ai ad
iet deer dat zain zwembroek zo zweer
van ’t waeter was en op zain kniene
was ‘ezakt. Ik kwam iet meer bai van
’t lache en ai ad ’t pas deer dat ai oit ’t
zeetje stapte. De loi om im ‘êên lachten d’r aage te barste. ’t Was kaauwd
en ik docht nag, ai kragt aase nag
een ‘artverdoistering mit dat kaauwe
waeter. Deer kwam ai an in z’n blôôte
kongt en perbeerde die zwembroek
omhôôg te kragge. Gelokkig ad ai z’n
spulle snel weer an en mit zain krol op
zain kop en een koppie soep kwam ie
op me of. “Now, zaan ie, “oe vind jai
dat ik ‘t ‘edeen eb?”
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‘Je weet nooit wat je gaat tegenkomen’
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Bridgeclub Egmond aan Zee

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

WINTER

Kerkdiensten

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

KINDEROPVANG

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Succesvolle kerst- en voedselpakkettenactie
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot uBBeL
15 juli.

D B

LaNk
Een dankwoord aan alle gulle gevers die, tijdens de inzameldagen bij de drie Egmondse supermarkten, hun hart hebben
oeT19.30u eTer
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk,
laten spreken. Verbondenheid met elkaar kwam deze dagen zo duidelijk naar voren dat we daar met zijn allen trots op
roNwaTer
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u oor
mogen zijn. Ook dank aan de vele vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om voor de kerstdagen 100 pakketten
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
www.duBBeLBLaNk.NL
WASSERIJ
te kunnen bezorgen bij inwoners van de drie Egmonden, die dit steuntje in de rug zo goed kunnen gebruiken. Tevens
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
dank aan allen die hun medewerking hebben verleend om deze actie wederom tot een groot succes te maken. Het
DUBBELBLANK
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
actiecomité wenst alle Egmonders een goed jaar toe!
Lijtweg
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee,
10u 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
Za Ook
1 Toneelgroep
Spiegelenin Ina
de Schulp 20.15u
bestuur.
werden Peter
De uitslag van de Nieuwjaars/Café APRIL
1 Kerkdienst
bedankt
voor deAlacoque,
vele jarenEgmond/Hoef,
dat wij bij 19u
De Werf-wedstrijd van 5 januari Za
‘Tafelen
voor de Vastenactie’,
Pastorie E-B 17u
hun2 de
prijsuitreiking
mochten doen.
2020. In tegenstelling tot de normale Zo
Kerkdienst
OLV Onbevlekte
Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
1e 2Luuk
Konijn 35+24cm,
2e Adriaan
wedstrijden waarbij het gaat om het Zo
* particuliere was * bejaardenwas
2 Kerkdienst H. Adelbertus,
10u
* verhuur linnen
Dekker35+21cm,
3e IJsbrandEgmond/Binnen,
Plug ** hotelwas
naar boven halen van zoveel moge- Zo
restaurantwas
pakketten
Di
4
Snuffelen
in
de
bijbel,
Parochie
E-Binnen
15u
lijk vis, ging het nu om de grootste (jeugd)34+29cm, 4e Bert de Groot
Herenweg 197 - 1 hoog
Woe
5,
Kienen,
de
Schulp,
14u
vis gevangen binnen 2 uur. Tevens 34+28cm, 5e Erik Röpke 34+24cm
1934 BA Egmond a/d Hoef
wasserij
Foto5 Vastenmeditatie,
(Cor Mooij) protestantse
- WinnaarKerk, 19.30u
maakte het bestuur gebruik van de Woe
+31 6 10 67 55 87
5 Flierefluiters jubileum-uitvoering,
20.15u
dubbelblank
nieuwjaarswedstrijd,
Luuk Ko- Hanswijk,
mogelijkheid om Theo te bedanken Woe

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff
- Makelaardij!

€

9,

Viswedstrijd bv De Werf

voor bewezen diensten binnen het

Ferry Karssen sterkste
bij MTB 3Kids & Parents

DORPSGENOTEN

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

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat
Julianastraat 60
60
Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl
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Egmond-Pier-Egmond: het gaat ergens om…
Op de foto’s van Cor Mooij treft u op deze pagina een sfeerimpressie van de Egmond-Pier-Egmond strandrace. Het was de straffe zuidwestelijke wind die
de race bepaalde. Het lijkt dan alsof je voor de wind vanzelf gaat – en voor sommigen was dat ook zo – maar het was zeker niet voor iedereen even makkelijk.
Foto 1: Even een moment van eeuwige roem, vooruit rijdend aan het grote peloton. Foto 2: Een flinke duikeling. Het liep nog net goed af, maar er waren veel valpartijen. Foto 3 (redactie): Met zijn
allen het strand op. Nog een lange weg te gaan… Foto 4: De hulpdiensten staan weer paraat. Geen groot evenement zonder de inzet van deze mensen. Foto 5: Valpartijen waren aan de orde van
de dag op het strand. Foto 6: Filerijden bij de strandopgang. En dan moet je nog zover…Foto 7 (redactie): Wielen, wielen, wielen… Blijven opletten, voor je het weet lig je ertussen. Foto 8: Bram
Imming eindigde als 4e in de EPE strandrace. Een knappe prestatie onder deze omstandigheden. Hier rijdt hij de strandopgang weer op. Foto 9: Bij de dames ging de winst naar Tessa Neefjes uit
Wervershoof. Foto 10 (redactie): Tibor Zwaan eindigde in het overall combiklassement als 7e en was daarmee de beste Egmonder. Een weekend lang fietsen en lopen, een prestatie van formaat! Foto
11: Egmondianen onder elkaar. Aanmoedigingen voor iedere prestatie. Foto 12: En tenslotte, de winnaar bij de mannen tijdens de EPE, Sebastiaan Langeveld, de profwielrenner die rijdt voor Education
First.
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‘Halve van Egmond’, sportief spektakel
Het gaat bij de Halve marathon van Egmond voor de grote meerderheid niet om de winst. Wel persoonlijke winst door je tijd aan te scherpen of door het gewoon vol te houden. Het gaat echter vooral om de sfeer, het idee dat je het nieuwe jaar bent begonnen met een prestatie die je kunt melden op elke verjaardag. Op de foto’s van Cor Mooij
een impressie van alles rondom de halve marathon voor het zo ver is dat de winnaar over de streep komt.
Foto 1 (redactie): Er stond op zondag zo nodig een nog straffere wind pal tegen op het strand. Hier het publiek in afwachting van de lopers. Foto 2: En dames zijn van start. Zoals gewoonlijk een
minuut of 8 voor de heren van start gaan in de hoop dat ze vooruit kunnen blijven voor een leuke bonus. Dat was echter ook nu niet het geval. Foto 3: De zware motor van de pers ging onderuit op het
rulle zand. Wel knullig zo voor al dat publiek…Foto 4 (redactie): Om een beetje in de sfeer te komen, tropische trommelaars om de lopers ritmisch te begeleiden als ze het strand opgaan. Foto 5: Zelfs
de uitgever van Dorpsgenoten liep mee. Remi heeft nog een lange weg te gaan zo te zien… Foto 6: Worstelen met je plastic trainingspak. Foto 7: Jill Holterman werd de beste Egmondse. Zij eindigde
op een knappe 5e plaats (2e Nederlandse) in het Afrikaanse geweld. Foto 8: Jaap Wit uit Heerhugowaard in de studio bij RTV80. Wit heeft alle edities van de halve van Egmond gelopen. Foto 9: De
winnares bij de dames hier aan laatste meters op het loodzware parcours. Tsehay Gemelechu ging als eerste dame onder het finishdoek door. Foto 10: De winnaar bij de mannen, de Belg Bashir Abdi,
kijkt al reikhalzend uit naar een warme douche…Foto 11; Wat een gehark toch met die plastic jasjes. Maar zo blijft de welverdiende medaille wel beschermd, Niemand pakt die nog van je af. Foto
12; Ook voor de hulpverleners en vrijwilligers was het koud en dan ben je blij wanneer iemand je wat te eten en te drinken komt brengen. Hulde aan alle hulpdiensten en vrijwilligers!
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Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

SCHILDERSBEDRIJF

Uitslag woensdag 08-01-20: 1e Hrn Mossel & Eeltink, 62,50%; 2e Mevr. Hallewas & Hr. te Bück, 58,33%; 3e Mevr. Blankendaal & Hr. Broersen, 51,25%;
4e Dms Eeltink & te Bück, 48,75%; 5e Hrn van Toledo & Hallewas, 43,75%; 6e
Dms Zentveld & Baltus, 42,50%; 7e Mevr. de Jong & Hr. Bok, 41,25%.

VAN DE GIESEN

Bridgeclub Egmond aan Zee

Uitslag 9 januari 2020: 1. Trudie en Ed Honders, 54,17%; 2. Bertus en Gré
Eeltink, 53,13%; 3. Bep Dekker en Anneke Smit 51,04%; 4.Thea Rosendaal
en Riet Baltus, 47,92%; 5/6. Piet en Ditte Greeuw, 46,88%; 5/6. Petra en Bert
Maureau, 46,88%.

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

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

INGEZONDEN
Bestuurscultuurschaamte

Ervaar de waarde
van uw tuin!

ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!

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

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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

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

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

Bestuurscultuurschaamte is voor burgemeester Mevrouw Hafkamp het
woord van het jaar. Ik dacht; mevrouw
Hafkamp heeft het licht gezien. Maar
nadat ik het interview met haar op
NPO radio 1 had gehoord bleek dat
mevr. Hafkamp het woord gebruikt,
omdat ze "het niet meer kan uitleggen", want "aan het college ligt het
niet" en "aan de raad ligt het ook
niet". Waar heeft mevr. Hafkamp het
dan over met haar woord bestuurscultuurschaamte? Kennelijk moeten de
bewoners haar geheugen opfrissen.
Zie het Manifest van de 5 initiatiefgroepen. Dat laat aan duidelijkheid
niets te wensen over. Ook verwijs ik
naar het rapport van dhr Schneiders
over de bestuurscultuur en het feit
dat de raad een kwartiermaker heeft
aangetrokken om de bestuurscultuur
te verbeteren. De commissaris van de
koning zal waarschijnlijk een interim
burgemeester benoemen zolang de
bestuurscultuur niet verbeterd is, en er
komt ook een interim griffier. Lijkt mij
zaak om daar als burgemeester uitleg
over te geven. Tenzij mevr. Hafkamp
zodanig onderdeel van het systeem
is dat ze het overzicht kwijt is. Waar
was de burgemeester de afgelopen
jaren als verbindende factor tussen
de oppositie en de coalitie en tus-

Linda Liefting

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

hormonale klachten, pijnklachten.

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Telefoon (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

ZENT

Het Schipholfonds is een stichting die
een bijdrage wil leveren om sportief
bewegen te bevorderen. Zo doet gymnastiek vereniging Achilles haar uiterste best om de inwoners van Egmond

op sociaal en sportief vlak bij elkaar te
brengen zodat er niet alleen gewerkt
kan worden uit vitaliteit en conditie,
maar ook gelegenheid wordt gecreeerd om contacten te leggen en te onderhouden. Het Schipholfonds vindt
het juist belangrijk om verenigingen
zoals Achilles te ondersteunen. Jong
en oud kunnen door de donatie van
het Schipholfonds turnen op nieuwe
matten die door deze bijdrage gekocht konden worden. Het bestuur en
turn juf Sandra zijn zeer in hun nopjes
met deze nieuwe turnmatten.
Foto (Cor Mooij) - Op de foto
een blije groep kinderen met de
cheque en de nieuwe matten.

Kleermaker weer even in Egmond

Houdbaarheid?

Linda IJssennagger-Zentveld

Kijkt u eens naar de
houdbaarheidsdatum
van uw rookmelder.

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

Schoonheidssalon

Is deze ouder dan 10
jaar? dan wordt de
juiste werking niet
meer gegarandeerd...
Wij vervangen ‘m
graag!

DORPSGENOTEN

sen gemeentebestuur en inwoners?
Het vertrek van de 4 wethouders in 2
jaar bagatelliseert ze in het interview
op Radio 1. Even de feiten op een rij:
Wethouder 1 werd niet meer gedoogd
door het college omdat hij zich niet
hield aan de opgelegde geheimhouding. Nr.2 werd middels een coup van
Kies Lokaal en VVD met steun van
D66, CDA en BBB de laan uitgestuurd.
Hij wachtte een motie van wantrouwen niet af en stapte zelf op. Nr 3 van,
nota bene, de eigen partij van mevr.
Hafkamp stapte op omdat weliswaar
die partij uit de coalitie stapte maar
in haar afscheidsspeech wees zij nadrukkelijk op de verziekte bestuurscultuur. Nr4 moest via de kwartiermaker
horen dat hij door zijn eigen partij de
VVD, niet meer gepruimd werd en
hij stapte op. Waarna de VVD met
oneigenlijke argumenten zijn vertrek
verklaarde. Overigens een wethouder die net de complimenten van de
hele raad had gekregen voor de door
hem opgestelde begroting en door
wie er toch een haalbaar plan voor
de Beek kon worden gepresenteerd.
Hoezo geen politiek gedoe volgens
mevr. Hafkamp. Je moet wel van een
andere planeet komen om dat niet uit
te kunnen leggen. A.F.T van der Oord,
Egmond aan den Hoef

Schipholfonds schenkt turnmat

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

Achterom 1

(tekst Cor Mooij)
De Turkse kleermaker Sebahattin
Yavaz (65) is weer even terug in zijn
Egmond aan Zee. Hij was meer dan
15 jaar het gezicht van de kleermakerij en stomerij in de Voorstraat. Toen
hij die overdeed aan zijn neef ging hij
terug naar Turkije om te genieten van
zijn pensioen. In Karaman vestigde hij
zich bij zijn familie die hij ieder jaar
trouw bezocht. Eindelijk kon hij wat
tripjes maken o.a. naar Pamukala
met de witte rotsen en thermische
baden, Istanbul en naar Antalya of
Alanya langs de Turkse Riviera. Maar
met zo’n 15 miljoen toeristen per jaar
is het hem daar veel te druk. ‘Het is
niet normaal dat zoveel mensen Turkije bezoeken, maar er is gelukkig ook
nog veel te zien van de oude cultuur.’
Daar zijn neef een openhartoperatie
moest ondergaan, werd een beroep
op Sebahattin gedaan om voor en-

6

kele maanden de zaak te runnen. Hij
kende immers veel Egmonders en die
zijn maar wat blij om hem terug in het
dorp te zien. ‘Het is maar tijdelijk en
straks ga ik weer van mijn pensioen
genieten.’

Foto (Cor Mooij) - Sebahattin Yavaz: voor even terug in Egmond.
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Vijftienduizendste bezoeker in Huys Egmont!

Wie-o-wie heeft er nog foto’s
van Egmond uit de Tweede Wereldoorlog? Dat is de dringende
vraag die de samenwerkende
Egmondse erfgoedinstellingen
stellen. Dit jaar wordt landelijk
veel aandacht geschonken aan
het thema ‘75 jaar vrijheid’ en
ook in Egmond zal dit niet ongemerkt voorbijgaan.
De Egmondse musea en erfgoedorganisaties werken hard aan het samenstellen van diverse tentoonstellingen
over de oorlog, maar hiervoor is wel
uw hulp nodig. Verhalen van vroeger,
en nog liever oude foto’s of filmbeelden, kunnen dit jaar goed van pas
komen. Heeft u nog iets liggen en zou
dit mogen worden gebruikt, of heeft u

Warm gebakken
SLIPTONG
p/st. € 1,50 4 voor € 5,00
Alleen tegen inlevering van deze bon
max 30
per klant

Verse
ZEEBAARSFILE
p/st € 4,-

Ouderwets Gerookte

ZALMBUIK

3 voor € 10,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

4e GRATIS

10 stuks € 10,-

Gemarineerde
ZALMFILE

in knoflook/
caribbean
marinade

Alleen tegen inlevering van deze bon

p/st € 3,-

4 voor € 10,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo € 12,50

5e GRATIS

Kilo 12.50

Kilo  10.00

een uniek verhaal, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Louis van
der Zeijden (06-58968796). Namens
Museum van Egmond, Egmond ‘40‘45, Historisch Egmond, Abdijmuseum
en Museum Prins Hendrik de Zeevaar-

der heel hartelijk dank!
Foto (aangeleverd) - Dit jaar uitgebreid aandacht aan 75 jaar
bevrijding…

Jubileumtentoonstelling De Hanswijk
Het 50-jarig jubileum van het dorpshuis De Hanswijk, Hanswijk 1 te Egmond aan den Hoef is de aanleiding
om in 2020 twee exposities te organiseren met exposanten uit de voorbije
20 jaren. De zalen van het dorpshuis
worden door veel verenigingen en
voor particuliere bijeenkomsten gebruikt. Het dorpshuis biedt om die
reden schilders en fotografen, die
vaak niet in een galerie hun werk
kunnen laten zien, een podium om
hun werk aan een groter publiek te
vertonen. De wanden worden drie tot
vier keer per jaar van nieuwe werken
voorzien wat bezoekers steeds nieuwe gespreksstof oplevert. Van 1999

volg ons nu ook op Facebook

500 gr € 7,50

Gezocht: Foto’s van Egmond in ‘40-‘45

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

tot 2019 heeft een scala van divers
werk de zalen en het bargedeelte
verfraaid. Deze eerste tentoonstelling laat een doorsnede zien van deze
kunstinbreng. In deze tentoonstelling
is het Egmondse strand- en dorpsleven, bloemen, portretten, de toneelvereniging Flierefluiters, en nog veel
meer te zien tot 27 juni 2020. Na de
zomer zal een 2e tentoonstelling met
andere exposanten uit de voorbije
jaren worden georganiseerd. De tentoonstelling zal worden geopend op
zondag 19 januari om 15.00 uur door
Jan Houtenbos, voormalig wethouder
van de gemeente Bergen. Iedereen is
daarbij van harte welkom. Verder is

het werk ook tijdens de openingsuren
van het dorpshuis te bezichtigen.
Foto (aangeleverd) - Een van de
vele werken die al in de hal van
Dorpshuis De Hanswijk heeft
gehangen…

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GRASKAAS
STOLWIJKER
BLACK LABEL

Bij aankoop van kaas 10 boeren eieren voor 1€

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Dagverse COCOSMACRONEN
5 voor € 5,- + 5 gratis
SLAGROOMSOESJES
20 voor € 5,- + 20 gratis
Bitterkoekjes,weespermoppen,vanille nootjes,kleine cocos 20 voor € 3,50
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!
verse hollandse lamskoteletten
100 gr 2,98

3 grote botermalse runder kogelbiefstukken 9,98
biologisch topkwaliteit uit de beemster
heel kilo
topkwaliteit verse hollandse kipfilet 9,98
biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

mager rundergehakt

Geen
Elke gek heeft zijn gebrek,
Er is, zoals u zult ontdekken,
Door het gebrek van elke gek
Geen gebrek aan gekken.

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

✄

Kragting onderbrak zijn seminar om
de felicitaties in ontvangst te nemen,
alsmede een prachtig exemplaar van
de Canon van Egmond en een puzzel van het Slot op den Hoef. De hele
groep was overigens zeer onder de
indruk van de Egmondse geschiede-

Afgelopen dinsdagochtend stapte hij nietsvermoedend naar binnen:
Robert Kragting uit Maastricht, die samen met Gemma Jansen cursussen, seminars en cultuurreizen organiseert. Vorige week leidden
zij een groep van 31 enthousiaste cursisten naar Egmond voor een
winterseminar over de Franse filosoof René Descartes. Ze waren
enkele dagen te gast in bezoekerscentrum Huys Egmont, waar de
bezoekersteller bij een nieuw hoogtepunt aankwam. Zo werd Kragting, die stomtoevallig op het juiste moment als eerste het pand
betreedde, aangenaam verrast met de mededeling dat hij de vijftienduizendste bezoeker was, sinds het bezoekerscentrum drie jaar
geleden openging.
nis. Eerder al hadden zij een lezing gaf graag nog eens terug te komen.
door Peter van den Berg gehad, en Uiteraard zullen ze ook dan weer met
mochten zij op avontuur in de Slotka- open armen worden ontvangen.
pel onder leiding van Jos Hof. ‘Het is Foto (Martijn Mulder) - Robert
werkelijk een prachtige plek, zowel de Kragting staat trots voor zijn
omgeving als het bezoekerscentrum’, groep cursisten in Huys Egmont.
aldus een verrukte Kragting, die aan-

heel kilo
GRATIS KRUIDEN
heel kilo

8,98

LIEVE MENSEN ,

JéGé

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Museum van Egmond: tot 25 april alleen open voor groepen op afspraak.
JANUARI
Di 14 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 14 Sociaal team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Woe 15 SpelaanZee, PostaanZee, e/Zee, 14u
Woe 15 Bowentherapie, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Ma 20 Open avond brandweerpost Egmond aan Zee, P.Schotsmanstr.10, 19.30u

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

Het woord van het jaar was voor burgemeester Hafkamp het woord ‘bestuurscultuurschaamte’. Zij meldde dat tijdens
de nieuwjaarsreceptie in de Ruïnekerk. Nu was elk woord met schaamte erachter dit afgelopen jaar hot, maar deze is
wel bijzonder. Als burgemeester word je toch juist geacht sturing te geven aan dat bestuur? Hoezo dan bestuurscultuurschaamte? Ingrijpen als het moet en sturen waar het kan. Dat lijkt me de belangrijkste taak van een burgemeester. Dan
is het wel vreemd als je je zelf schaamt voor de bestuurscultuur in je eigen gemeente. Je staat als burgemeester zelf aan
de basis van die cultuur volgens mij.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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medisch pedicure

Telefoon 072-5812331
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Bel me Teen!

studio@remoraproducties.nl
Lijtweg
56 • Bergen NH
www.remoraproducties.nl

nijn.

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl
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HIERBIJ WILLEN WIJ U LATEN WETEN
DAT WE PER 1 MAART 2020
GAAN STOPPEN MET DE WINKEL.
HELAAS IS HET VOOR ONS NIET MEER HAALBAAR
OM VERDER TE GAAN
U KUNT TOT 20 FEBRUARI DE KADO BONNEN
EN VOLLE STEMPEL KAARTEN
BIJ ONS INWISSELEN.

WIJ BEDANKEN AL ONZE TROUWE
KLANTEN VOOR DE AFGELOPEN JAREN .
Kitty, Pieter, Renate en

Bloembinderij De Duinroos

Chantal

Voorstraat 118 - Egmond aan Zee - duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

