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3:01
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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.

By
Mar

Unaniem akkoord voor herbouw ‘De Beeck’
(van de redactie/John de Waard) Hij zat zich toch een beetje te verkneukelen op de publieke tribune. Ex-wethouder Jan Houtenbos zag donderdagavond tijdens de commissievergadering de volledige commissie –
dus inclusief VVD – akkoord gaan met de herbouwplannen voor De Beeck. En zelfs met een extra budget.
Opmerkelijk, want eigenlijk lag het meningsverschil over al dan niet een multifunctionele raadszaal in de
nieuwe Beeck mede ten grondslag aan de ondergang van Houtenbos als VVD-wethouder.

aanmerkingen in de vorm van amendementen of moties. Het gaat nu als
zogenaamd A-stuk naar de raadsvergadering van donderdag 30 januari.
Kwestie van afhameren dus. Daarmee
voelde het voor Jan Houtenbos als
een overwinning. Erg veel meer wilde
hij er bijna twee maanden na de escalatie met ‘zijn’ VVD niet over kwijt.
Inderdaad, het zat en zit hem dwars.
Inderdaad, hij voelde en voelt zich
behoorlijk door zijn partij in de steek
gelaten. En inderdaad, hij moet vooral erg wennen aan de rol die hij nu
heeft: die van ambteloos burger. Dat
vindt hij misschien nog wel erger. ‘Dit
is eigenlijk niets voor mij. Ik wil wat
doen, maar ben er nog niet helemaal
uit wat dat dan wordt, naast het werk
dat ik nog voor de provincie doe. Het
is vreemd om na zo’n druk bezette
baan als wethouder, waarin je feitelijk
zeven dagen per week actief bent, nu

(van de redactie/John de Waard) Bij
het ter perse gaan van deze editie van
Dorpsgenoten werd bekend dat de
bekende Egmondse muzikant Ab Glas
op 82-jarige leeftijd is overleden. Ab
heeft tot het laatst toe zijn vaste fans
kunnen laten genieten van zijn muziek. Tijdens talloze bruiloften, feesten
en partijen was Ab, eerst als duo met
zwager Henk Kluft en later ook in andere samenstellingen en solo, tot op
hoge leeftijd actief. Onder meer ook
op evenementen als de Egmondse
Visserijdag, waar hij voor het typisch
‘Egmondse visserssfeertje’ zorgde.
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3 Memento
vr
2:55 Mori
11:24 15:28
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Dag en nacht bereikbaar
5 zo 0:20
even helemaal niets te moeten of te
hoeven. Dat moet niet te lang duren,
anders ga ik me echt vervelen’, aldus
Houtenbos. Na de commissievergadering kreeg Houtenbos van veel –
maar niet alle… – commissieleden
felicitaties en complimenten voor zijn
werk en inzet om De Beeck te kunnen
herbouwen. Hoe zijn politieke carrière
er uit gaat zien, is onzeker. Daarover
wilde hij nog niets kwijt. Dat die bij
de VVD zal liggen, is echter niet erg
aannemelijk.

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl
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KINDEROPVANG DE POPPENKAST

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
28 di
5:54
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
29 en
wo
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder
kind.7:04

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

Egmondse muzikant Ab Glas overledenNu ook

Voorjaar in Egmond

23
24
25
26

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

En verder in Dorpsgenoten:
DORPSGENOTEN
4
- High wine voor de Hospice
Kloknieuws
- Timmeren aan een technische toekomst
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie
aan deBorst:
start van deNXT
halve marathon,
waarbij hij finishte voor
in de tijd van
- Rico
GM Challenge
geen goud willen missen!
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 erFoto
met (Cor
het boekenweekgeschenk
gratis met de trein gereisd worden.
Mooij) Ab Glas (hier
links) was – bijvoorbeeld tijdens
de Egmondse Visserijdag - altijd
een geziene gast.

LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

dagen na18:44
NM en VM
19 zo Springtij:
6:05 2-310:56
23:36
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
20 mamet 7:50
12:06
20:05
dank aan
WebcamEgmond.nl
21 di Laagwater
0:45
9:10Hoogwater
13:09 21:27
22 wo 1:49
9:55 14:09 22:35

maatje +
42 t/m 56

Foto (redactie) Jan Houtenbos: ‘Het voelt goed dat de herbouwpannen voor De Beeck ongewijzigd door de commissie zijn gekomen.
Het werk kan beginnen.’
De commissieleden waren er redelijk
snel uit: herbouw van De Beeck, inclusief multifunctionele raadszaal, is
noodzakelijk en het kan financieel.
Er werd zelfs extra geld (2,5 miljoen
euro uit de algemene middelen) uitgetrokken om de oude nog aanwezige fundering alsnog te vervangen.
Houtenbos had het plan dus goed
voorbereid en zijn opvolger, Klaas Valkering, die de portefeuille voorlopig
deels heeft overgenomen, kreeg weinig tegengas. Herbouw van De Beeck
werd noodzakelijk geacht, zeker ook
door allerlei betrokken gebruikers,
zoals de gezamenlijke reddingsbrigades. ‘Het gebouw is afgebrand, maar
de noodzaak tot herbouw is dat zeker
niet’, sprak Carlo van Houten, voorzitter van de Schoorlse Reddingsbrigade,
mede namens de andere reddingsbrigades. Het herbouwplan werd derhalve aangenomen, zelfs zonder op- of
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7:55 15:34 20:18
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vr
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21:19 LK
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NM=Nieuwe
• EK=Eerste
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4:54 Maan
9:56
17:24 Kwartier
22:26

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

Voor het eerste
hebben www.charonuitvaartbegeleiding.nl
wij geen
oplossing…



Afscheid nemen met heel je hart.

          
      

      


    



Voor het tweede
wel!

Dag en nacht bereikbaar

06 21 51 61 30

Uitvaartbegeleiding

  

(tekst Cor Mooij) De beroemde kunst- werd destijds verkocht bij Art Apart
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
schilder Aart Verweij is op 87-jarige in de Voorstraat in Egmond aan Zee
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
leeftijd in zijn woonplaats Koedijk en er hangen nog diverse werken van
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
overleden. Aart Verweij kreeg vooral hem bij Vis aan Zee. Hij was ook resgeweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersverenibekendheid in Egmond en omstreken taurateur voor diverse musea en had
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
door zijn prachtige zeeschilderingen een fijn gevoel voor kleur. Een bedochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
en strand- en duintaferelen. Zijn werk roemd schilderij van Verweij was het

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en

DORPSGENOTEN
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
High
wine voor hospice
40,63

(tekst: Pauline de Vries) Het was geslaagd, gezellig en boven alles lekker voor zowel de organisatie en de koks als voor de gasten! Op
zaterdag 18 januari organiseerde de kern van vrijwilligers van de
WEEKEND 1inEN
2 APRILaan
2017den Hoef een high wine voor bijna 80 gasSlotkapel
Egmond
H. Margaretha
Maria Alacoque
ten
met de opbrengst
voor – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00
uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
de
hospice.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag
10.00(foto):
uur W&C-viering
o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Inzetje
Sfeervol ‘wijH. Adelbertus–
Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
nen’ in Egmond
de Slotkapel.
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Kerkdiensten

oude Egmond en een strandleven met
Schoonheidssalon
bomschuiten.
Vossen en fazanten waren
eveneens
een geliefd onderwerp
Linda
IJssennagger-Zentveld
voor hem. Van veel Egmonders heeft
Zent Schoonheidssalon
hij tekeningen
en portretten gemaakt.
Mosselaan 61
Aart Verweij
is in besloten kring be1934 RA Egmond aan den Hoef
graven. 06 10 82 64 29

2
Voor uw gehele administratie

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Anders Actieven: bestuur weer
aangevuld
Van de redactie/John de Waard) Tijdens de eerste bestuursvergadering
van de Stichting Anders Actieven dit jaar begon het met goed en
minder goed nieuws. Er was sprake van een afscheid en een welkom.

Op naareen
de “Second
Waltz”in
voor
wijk
Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is,
EGMOND
AAN ZEE
maar ook terugkijkend op zoveel fijne herinneringen,

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- www.fysiotherapieronde.nl
adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

072-5061201 of
info@belleman.nl
Ab Glas

geven wij kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze papa, schoonvader en opa

Kerklaan
11, 1935 EV Egmond-Binnen
072-5064258
of 5065399
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Palsma

9,-

€

Bel me Teen!

06 20 100 550
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Administratiekantoor

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

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Foto (aangeleverd) Jessica Zwart benadrukt het belang van de hosZo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
pice in Egmond tijdens de High Wine voor dat doel in de Slotkapel.
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
De insteek was vanaf het begin dui- konden de gasten volop genieten van
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
delijk. ‘Dat hospice moet er komen en zeven gangen aan hapjes en wijnen.
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
dit is wat wij kunnen bijdragen’, al- De koks hadden het zichzelf culinair
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
dus Dora, samen met Karin en Ingrid gezien lastig gemaakt. Wat dacht u
initiatiefneemster en kok van deze van een blini met gerookte zalm of
bijzondere avond. Michiel Zwartkruis biet met een Sauvignon Blanc? Of
en Jessica Zwart, bestuursleden van lamsfilet en rode kool uit de oven met
Hospice Egmond, kregen tussen de een Malbec? Jessica Zwart, het klopgangen door een cheque ter waarde pend hart van Hospice Egmond, laat
waarom
het winnaar
belangrijk is dat
van
€ 2.050 Ferry
uitgereikt.
Enisdaar
komt wetenmet
Alkmaarder
Karssen
donderdagavond
overmacht
dit
bijna-thuis-huis
er
moet
komen.
nog
meer
bij…
De
verkoop
van
zelfgeworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and
Parents
‘In je laatste
levensfase
is het zó
gemaakte
en mountainbikecup.
lemon custard heeft
Bikeschooljam
(KPB)
Weergaloos
was echter
het optreden
vanbelangrijk
dat
je
bekende
mensen
ook
nog
een
aardig
bedrag
opgeHenk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar en
verzorgers
je heen
hebt, in
bracht.
De ontvangst
gasten Henk
plaatsgenoot
Niels Brasvan
en de
Alkmaarder
Louwe om
en deze
vervolgens
ookeen
voor
jou
vertrouwd
dorp
als
Egmond
door
Karin
Bruins
was
bijzonder
sfeernog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
aan Jan
Zee.Verdonk
Dat je senior
je nietEgmond
hoeft voor
vol
en muzikaal,
zeker
ook
dankzij4. Henk
Castricum
3. Wilfred
Knegt
Uitgeest
aante
stellen
aan
vreemde
mensen
die
de
pianonoten
van
Wim
Nooteboom.
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirkin die
voor jou9.zorgen.’
Het bestuur
Met
kaarsjes
bloemen
was Betlem
het fase
Dekker
Egmondenaan
Zee 8. Jarno
Krommenie
Chris Kemp
Egmondvan
Hospice
Egmond
bedankt
alle sponpad
naar
de
tafels
verlicht
en
opgeaan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
fleurd. ‘Bijna alle takken en bloemen sors van deze high wine; de Sligro, De
heb ik uit de velden en de duinen uit Slotkapel, Wasserij Dubbel Blank en
de buurt gehaald. Het is verrassend Bureau Bruins en alle soms nog jonge
hoeveel verschillende soorten er te vrijwilligers die de gerechtjes met een
zien zijn deze winter’, geeft Ingrid glimlach hebben geserveerd.
aan. Na vier dagen kopen en koken

SERIEUZE
BEZORGER

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

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN
Tijdverdrijfslaan 1

ZENT

(aangeleverd):
Voorjaar
in Egmond
Kunstschilder Foto
Aart
Verweij
overleden

GARAGE DE EGMONDEN

Op de leeftijd van 82 jaar.

Jopie Glas - Kluft
BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voorAddy
uw APK
en onderhoud.
en Jolanda
en Priscilla
Tevens doen wij, aircoservice,Jeffrey
schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nick
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934
PA
JazzyEgmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
Edwin en Linda
Stéphanie
KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Isabell en Brent
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Mandy en Stan
z
Dagopvang
27
mei 1937 - 19 januari 2020 Boaz
z
Buitenschoolse opvang

P

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Tieneropvang met huiswerk begeleiding

z

Ab
is overgebracht
naar het verenigingsgebouw, Julianaz
Opvang
per uur
z
Flexibel
incidenteleaan
opvang
straat
5 teenEgmond
Zee,mogelijk
alwaar geen bezoek.
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Geen wachtlijsten

Julianastraat
Julianastraat 60
60
Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

De Poppenkast

z

De Avondwake wordt gehouden op donderdag 23 januari
omwww.kinderopvangdepoppenkast.nl
19.00 uur in de Oud - Katholieke kerk, Voorstraat 112
te Egmond aan Zee, waarna gelegenheid tot condoleren.
z

Ervaar de waarde
van uw tuin!

KINDEROPVANG
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GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
In plaats van bloemen liever een gift aan de Hartstichting

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
waarvoor
bij deervaring
kerk een bus
aanwezig
is.
liefst met
18-20
jaar.

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

Voor een16langer
periode
Jacob Scholplantsoen
| 1931 BB
Egmond aan Zee

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

TEL: 06 23610857

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

SCHILDERSBEDRIJF

Het bestuur van de Egmondse Visserijdag
is diep geschokt door het overlijden van

VAN DE GIESEN

Ab Glas
Jarenlang heeft hij zijn medewerking
verleend aan de visserijdag.

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

Wij wensen zijn vrouw en familieleden
veel sterkte met dit verlies.

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Foto (redactie) Afscheid van Frans Peeters, aan de tafel zittend links.
Uiterst rechts de nieuwe voorzitter, Peter de Waard.
aan den Hoef en dus met veel Egmondse en gemeentelijke zaken bekend,
komt het bestuur versterken. Dat betekent voor Trees Visser-Groot dat zij zich
weer alleen op haar taak als secretaris
kan richten en de taken als ad interim
voorzitter los kan laten. Peeters kreeg
voor zijn bewezen diensten een mok
met bijzondere afbeeldingen van zijn
eigen schilderijen en een cadeaubon.

Het minder goede nieuws was dat
men afscheid moest nemen van Frans
Peeters, bestuurslid en initiator. Peeters gaat Egmond verlaten en dat
maakt een bestuursfunctie alhier voor
hem onmogelijk. Bovendien werd het
volgens hem zelf ook tijd voor nieuw
bloed. Dat was direct het goede
nieuws: Peter de Waard, voorheen ook
voorzitter van de Dorpsraad Egmond

notaris:

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

072-5066171

DORPSGENOTEN
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Timmeren aan een technische toekomst!

Geschrokken zijn wij dat

Ab Glas
is overleden, ons gewaardeerd lid en muzikant
vanaf de oprichting van ons koor De Skarrebekke.
Wij zullen hem erg missen.

(van de redactie/John de Waard) In de maatschappij lijkt het alsof er (te) weinig belangstelling bestaat voor
de wat meer technische vakken, terwijl iedereen om die mensen staat te springen. Bij de Stichting Techniek voor Kinderen in de Egmonden die sinds 8 januari in de Boswaid-school van start is gegaan, merken
ze daar helemaal niets van. Sterker nog: er is nu al een wachtlijst.

Namens
De Skarrebekke

†

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Waar liefde is, is God.
(vrij naar 1 Johannes 4, 16 en Psalm 133)

Onze liefdevolle, zorgzame, kordate en markante zus,
schoonzus en tante is overleden.
Met een warm hart denken wij aan wat zij
voor ons heeft betekend.

Catharina Willy Maria de Waard - Melman
Toos - tante Toos
echtgenote van Jacobus Paulus de Waard
* 04-04-1923 / 18-03-1984 †
* 11 februari 1927

16 januari 2020 †
familie Melman
familie de Waard

Het lichaam van Toos is opgebaard in het tuinhuis van Huize
Anna, Middenweg 130, 1462 HK Middenbeemster (achterom
over de voetgangersbrug te bereiken vanaf de parkeerplaatsen aan
de Rijn Middelburgstraat). U kunt daar afscheid nemen op woensdag
22 januari van 14:00-15:00 uur en van 19:30-20:30 uur.
De Eucharistieviering zal plaatsvinden in de kerk van de
St. Adelbertabdij, Abdijlaan 26, 1935 BH Egmond-Binnen op
zaterdag 25 januari om 14:00 uur. Daarna zal haar lichaam
worden bijgezet in het graf van Jaap op begraafplaats de Karmel,
Herenweg 269, 1934 BC Egmond aan den Hoef.
Mocht u dat willen dan kunt u één onverpakte bloem meenemen
als aankleding van kist en graf.

Foto’s (aangeleverd) Het ‘techniekklasje’ in de Boswaid blijkt de spijker op zijn kop. Kinderen zijn enthousiast en willen snel meer leren. Dat ziet er goed uit voor de toekomst.
Veel en goed gereedschap, mogelijk gemaakt door sponsors en particulieren.
Initiatiefnemers Onno van Ulzen en
Nico Groot zien met genoegen dat
de Hoever basisschooljeugd maar wat
graag een hamer of zaag ter hand
neemt. ‘Het begon doordat ik met
Nico in contact kwam over een vergelijkbaar initiatief waaraan hij al meewerkte in Castricum’, aldus Van Ulzen.
‘Kinderen willen best meer technische
dingen doen, maar er is tegenwoordig
amper gelegenheid voor op school.
Handenarbeid is een vergeten vak
geworden, lijkt het wel. Maar als je
het nooit hebt geprobeerd, hoe weet
je dan of het niets voor je is? Op de
basisschool zou techniek, in dit geval
eerst timmeren, zagen, schaven, slijpen e.d. net zo gewoon moeten zijn
als gymmen en muziek. Ofschoon die
vakken ook al niet meer zo vanzelfsprekend zijn tegenwoordig.’
Nico Groot heeft al enkele jaren ervaring opgedaan met een soortgelijk
initiatief in Castricum Kinderen leren
daar onder begeleiding timmeren,
zagen, met gereedschap omgaan en
ook elektra hoort daar inmiddels al
bij. ‘Dat laatste is hier in Egmond aan

hoe we het dachten te gaan doen.
Inmiddels zijn in ieder geval al twee
groepen kinderen die we op woensdagmiddag kunnen begeleiden met
deze ‘techniekopleiding’. Natuurlijk is
er verschil tussen kinderen uit groep 5
of groep 8, maar de basis is hetzelfde:
leren omgaan met techniek.’ Van Ulzen houdt als voormalig schooldirecteur vooral de onderwijskundige en
pedagogische kant in de gaten. ‘We
willen dat de kinderen een goede begeleiding en bepaalde kernwaarden
meekrijgen. Het is geen vrijblijvend
avontuur: het gaat erom dat je iets
leert, maar dan buiten schooltijd en
op een leuke, verantwoorde en heel
(inter)actieve manier. De kinderen betalen per keer 3 euro, waarvoor ze een
factuur voor drie maanden krijgen.
Zijn er ouders die dat niet kunnen betalen maar dit wel graag willen voor
hun kind, dan kunnen we daar een
mouw aan aanpassen. Het moet voor
iedereen toegankelijk zijn.’ Inmiddels
zijn er twee bijeenkomsten geweest
en het enthousiasme wordt per keer
groter. Zowel bij de kinderen als de
zes begeleiders. Een schot in de roos,
of de spijker op zijn kop. Het is maar
hoe je het wilt noemen…

den Hoef nog niet het geval. Je kunt
niet meteen met alles tegelijk beginnen. Ook voor de begeleiders is het
beter om met een afgebakend terrein
te starten. We willen het wel goed
doen’, aldus Groot.
Daarover gesproken, Van Ulzen is de
man die de organisatiestructuur heeft
opgetuigd, de stichting een bestuur
heeft gegeven en de financiële zaken
heeft ingeregeld. Nico Groot is de
man voor de technische coördinatie.
Van Ulzen: ‘We zijn vervolgens persoonlijk bij bedrijven langs gegaan
om ondersteuning te vragen. Twee
Egmondse bouwbedrijven, Bouwbedrijf Tervoort en Bouwbedrijf J.C.
de Groot, waren meteen enthousiast. Zij stellen niet alleen materiaal,
maar ook geld en soms machines
ter beschikking, bijvoorbeeld om te
gebruiken bij de voorbereidingen.’
Via particuliere sponsors is eveneens
geld en gereedschap binnen gehaald
om ervoor te zorgen dat de kinderen
aan de slag kunnen. Groot: ‘Bij de
voorbereidingsavond voor de begeleiders werd iedereen enthousiast over

Foto (redactie) Van een relatief eenvoudig vogelhuis of
een boter-kaas-eieren-spelletje om mee te beginnen
kun je als leerling tenslotte
toewerken naar een prachtige houten vrachtwagen:
het is allemaal te leren in de
techniekklas.

Correspondentieadres:
Piet Melman, Oude Delft 69, 2611 BC Delft

Open dag bij Fit by Valenteijn!
Wil jij graag een fitter en gezondere jij in 2020? Kom dan zaterdag 25
januari naar de open dag van Fit by Valenteijn van 15.00-18.00 uur
aan de Krommedijk 14 in Egmond aan den Hoef! Dit is dé kans om
een kijkje te nemen in de studio, vragen te stellen en te ontdekken
of Fit by Valenteijn bij jou past!
Foto (aangeleverd) Open dag bij Fit by Valenteijn

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu

Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

Fit by Valenteijn buitengewoon FIT,
gewoon buiten en buitengewoon
binnen in de studio, De plek voor
personal training, smallgroup of
groepstrainingen, veel buiten trainen
in de mooie duinen of op het strand,
maar ook afwisselend in de personal
training-studio binnen. Trainingen op
maat, afgestemd op jouw behoeften
en doelstellingen en altijd vrijblijvend
uitproberen. Gezellig en persoonlijke
sfeer waar fit worden & blijven centraal staat. Je kunt op deze middag
de Blazepod uitproberen en test jouw

DORPSGENOTEN

reactiesnelheid. Ontdek het met de
Blazepod en wordt sneller en beter.
Maar je kunt ook echt de fitte sfeer
proeven en meedoen met een 15min
workout. Deze is om 16.00uur en om
17.00uur nog een keer. Dus schroom
niet en kom gewoon lekker in sportkleding. Meer info? Mail naar sport@
fitbyvalenteijn.nl of check de facebook of instagram.
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ZENT

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 16 januari 2020: 1. Trudie en
Ed Honders, 56,25%; 2/3. Thea Rosendaal en Riet Baltus, 53,13%; 2/3.
Bep Dekker en Anneke Smit, 53,13%;
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4/5. Piet en Ditte Greeuw, 46,88%;
4/5. Bertus en Gré Eeltink, 46,88%; 6.
Petra en Bert Maureau, 43,75%.

Het is niet goed zo, ze was pas 51
Hoewel we het nooit zullen snappen,
hebben de overweldigende hartverwarmende
belangstelling, vele bloemen, mooie woorden, lieve
ondersteuning door vrienden en vriendinnen, het
grote aantal kaarten en alle andere vormen van
medeleven na het overlijden van onze lieve

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 15-01-2020: 1e
Dms Zentveld & Baltus, 61,81%;
2e Hrn Bok & Scholten, 61,11%;
3e Mevr. Hallewas & Hr. te Bück,
58,33%; 4e Dms Eeltink & te Bück,

54,86%; 5e Fam. Sluiter, 52,08%; 6e
Mevr. de Jong & Hr Eeltink, 43,75%;
7e Dms Waelput & Copier, 40,97%;
8e Dms Boot & Smitt, 27,08%.

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

Brigitte Langedijk
ons zeer geraakt. We zijn u dankbaar voor uw
steun en het waardige afscheid dat wij haar
hebben kunnen bieden.

S.V. Prins Hendrik
Mieke vierde haar verjaardag in ons
clubhuis ‘de Sporthal’. Het Brabantse
gevoel kwam meteen bovendrijven
wat betreft gastvrijheid. De E-klasse
gaan als een speer, de A-klasse kwam
er hijgend achteraan, maar gezellig
was het wel. De uitslagen van maandag 13 januari:

E-klasse: Carlo Zwaan 100; Gerrit
Gravemaker 99; Dirk Roele 99. A-klasse: Richard van Ham 98; Nico Tuls 98;
Henk Konijn 97. B-klasse: Jaap Schipper 94; Leo Bakker 93.
Pistool: Richard van Ham 46; Henk
Konijn 46.

Gaan

D B
uBBeL
oeT
oor

Melvin, Skip, Ole
LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Tiny en Cor in liefdevolle herinnering
Dennis, Charlie
John en Julia, Robin, Marin, Aryan, Tara
Egmond aan de Hoef, januari 2020
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Brigitte’sHeroes - Skip Blok – Ole Blok

SCHILDERSBEDRIJF

Het is weer koek en ei,
In de bakkerij.
Ze gaan na het hakkentakken,
na gebakkelei,
zoete broodjes bakken.

BEUKERS

Wij danken iedereen voor de overweldigende
belangstelling en het medeleven welke wij
mochten ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

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

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

wasserij
Zeedistel
1 - Egmond-Binnen

JéGé

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Museum van Egmond: tot 25 april alleen open voor groepen op afspraak.
JANUARI Woe 22 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Do 23 SpaansaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Do 23 MuziekaanZee, PostaanZee, e/Zee, 14u
Vrij 24 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Vrij 24 CreatiefaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Vrij 24 Repair café, De Schulp, E/Binnen, 9.30u-12.00u
Za 25 Lezing Charon over rouwverwerking, Hoeve Overslot, E/Hoef 15u
Ma 27 Sportspreekuur, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Ma 27 KralenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10u
Ma 27 Wandelen, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Di 28 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 28 Lezing, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Woe 29 Woe-ochtend café, ‘alles is liefde’, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Woe 29 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
KERKDIENSTEN JANUARI
Woe 22 Kerkdienst Steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u
Vrij 24 Kerkdienst Maria Alacoque, E/Hoef, 9.30
Zo 26 Kerkdienst Maria Alacoque, E/Hoef, 10u
Zo 26 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
Woe 29 Kerkdienst Steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u
Vrij 31 Kerkdienst Maria Alacoque, E/Hoef, 9.30u

Wat Now!
“Zo me-kind, ben jai nag nee de resepsie ‘ewêêst bai de birregemeester
en die ââre loi?: “Ikke? Netierlijk,wat
docht jai den? Nêên ‘oor, mai iet ‘e
zien. Maer die van main is d’r wel op
oit ‘egâân.” Wat mot jai deer now?”
zaan ik. “Je ken d’r gien mens.”
“Dat ken me iet skele”, zaan ie. “t’Is
d’r warrem en je krag een slokkie
en meskien nag wel ientje. Dis wat
aauwt me têêge? Boite dat wil ‘k die
birregemeeter wel d’r is van dichtbai
bekaike. Kaike ‘oe erreg of ze d’r ââge
skaamt. Dat ew ‘k ‘eleze in de krant.
Ze skaamt zich dat ’t iet aers is ‘egaen
en ze ’t now iet meer ken verangdere.
Now, deer komt zai wel een bietje laet
mee, niet ten!” Now me-kind, ai d’r
op of en ai bleef pier zo’n taid weg.
Da’s weer net wat voor zain. Ai gaet
gewôôn en ai lult zich d’r wel oit, o
jaa!”
“Now, voor main ‘oeft zoks iet. In de
krant ew ‘k ‘ eleze dat d’r pier wat vollek was.”

“Netierlijk, d’r benne loi die motte
nôôdig d’r snoit lete zien en d’r benne
loi die gaen net as die van main om
een slokkie. “ Meskien krag ik nag
een bitterballetje”, zaan ie. “En mit
een bietje mostert zeg ‘k gien nêên.
Nee een taid kwam ie drôipslôipend
in ois. “Zo, bin je deer”, zaan ik. Maer
ai was zo zo dronken as een steertmôôle en zaan d’r gien êên. Effies
laeter zaan ie: “Ik bin beroerd en ik eb
maer drie slokkies’ad. Maer ‘k weet
iet meer wat.”
“Arrait, den eb jai meskien alles deer
mekaer ‘ad. Je zien d’r besnipt oit.
Gaet te bed me-kind dan ken je baikomme.” “Ik gaet nee zolder”, zaan
ie”, den eb jai gien last.”
“Jai mot ook iet zo ôit ‘êêms doen.”
En deer ging ie. Oit’elêêpeld en nee
een ier of wat was ie zo ziek as een
ongt. Dat ad je now van dat zoipen.
Kommende jaer leet ‘k em iet gaen. Of
ai mot mal weze van de nieuwe birregemeester!”

dubbelblank
Tel.
072 5064695
Lijtweg 56 • Bergen NH
072-5812331
Mob.Telefoon
06-53794624

Dirk van Amstel

ap.beukers@quicknet.nl

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en geeft kracht om verder te gaan.

Corina van Amstel
Kinderen en kleinkinderen

Egmond aan den Hoef, januari 2020

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.

12 Juni 1929

DICK TOL

Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

3 maanden geleden hebben wij afscheid genomen van
onze geweldige vader, grootvader en overgrootvader.
Met veel liefde kijken wij terug naar alle mooie momenten
met hem hier in Derp en in Florida. We missen hem iedere
dag en we zijn dankbaar voor iedereen die hem de laatste
jaren in zijn Egmond heeft bijgestaan en bezocht in Agnes.
Pa is bijgezet bij onze moeder op de hervormde
begraafplaats in EgmondBinnen, conform zijn wens.

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

We will miss you pa and opa.
Paul Tol en gezin

Jan en Coen

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

DORPSGENOTEN

willen iedereen bedanken voor de
interesse tijdens dat wij thuis en
op zee waren, en ook voor de zorg
voor onze flat leeg halen en
de zorg er omheen.
Allemaal nogmaals bedankt
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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

31 Oktober 2019
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Rico Borst: ‘Voor geen goud willen missen’
(van de redactie/John de Waard) Eind vorig jaar werd duidelijk dat de Egmondse Rico Borst tot de laatste
drie kandidaten was doorgedrongen om mee te dingen naar een positie – één jaar lang - als manager
van Postiljon Hotel Amersfoort Veluwemeer. Op 15 januari was tijdens het HotelloTOP Year Event op de
Horecava-beurs in de Amsterdamse RAI de finale presentatie van de drie kandidaten. Daarna volgde het
Salomonsoordeel van de jury ten overstaan van zo’n 800 branchegenoten: hij werd het net niet…
Foto (aangeleverd) Rico Borst
heeft de NXT GM Challenge dan
weliswaar niet gewonnen, hij
had deze ervaring voor geen
goud willen missen. Hier staat
Rico met de andere kandidaten
op het podium in de RAI ten
overstaan van zo’n 800 branchegenoten.
Hij had een geweldige pitch gedaan
en kreeg veel complimenten, maar de
keuze van de jury viel uiteindelijk op
een van de andere kandidaten. Niettemin had de jonge, pas afgestudeerde
Stenden-student dit hele avontuur
voor geen goud willen missen. Rico:
‘Het is ongelooflijk wat je in zo’n relatief korte periode leert van dit hele
NXT GM Challenge traject: van tot drie
keer toe je pitch bedenken en presenteren tot nadenken, zeg maar gerust
dromen, over hoe je het zou gaan
doen mocht je winnen… Dat laatste is
er voor mij helaas niet van gekomen,
maar toch heb ik er een enorm posi-

al heel veel leuke reacties ontvangen
en contacten gelegd. Voorlopig heb
ik het echter ook prima naar mijn zin
bij Hotel De L’Europe in Amsterdam.
Zij hebben mij volop gesteund in mijn
poging om deze NXT GM Challenge te
winnen. Daar ben ik ze erg dankbaar
voor, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ik ga elke dag fluitend naar
mijn werk, met weer heel veel nieuwe
ervaring in mijn bagage…’

tief gevoel aan overgehouden. Ik voel
me ook zeker geen verliezer. Mijn tijd
komt nog wel, er zijn zoveel kansen
in deze branche van hotels, horeca en
hospitality. Ik zie voor mezelf veel mogelijkheden in het financiële segment
en dan met een specialisatie in Horeca
& Hospitality. Dus niet speciaal werken in de horeca zelf, maar wel in de
(financiële) advieskant daarvan. Naar
aanleiding van deze Challenge heb ik

Hanswijk 50 jaar: het feest kan beginnen
(van de redactie/John de Waard) Het is het eerste evenement dat in het teken staat van het 50-jarig bestaan
van Dorpshuis de Hanswijk. De opening van een nieuwe expositie met foto’s, tekeningen en schilderijen
werd met verve gedaan door Jan Houtenbos. Die afspraak stond weliswaar al vast van toen hij nog wél
wethouder was, maar Houtenbos vond het maar wat leuk om evengoed de honneurs waar te nemen. Het
aanwezige publiek waardeerde het zeer.
Foto (redactie) Jan Houtenbos
opent een nieuwe expositie in
Dorpshuis de Hanswijk. Eén van
de activiteiten in het teken van
het 50-jarig bestaan van het
dorpshuis dat een niet meer weg
te denken plek in de Hoever
gemeenschap inneemt.

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

‘Wat maakt kunst zo bijzonder’,
vroeg hij zich ten overstaan van zijn
gehoor af. ‘Je moet er een beetje
verliefd op kunnen worden; er een
traan om kunnen laten, of je kunnen
verbazen. Kortom, kunst prikkelt de
emoties. Dan doet kunst wat met je
en dat maakt het zo bijzonder. Achter
elk beeld, achter elk schilderij zit een
verhaal en als je dat kunt achterhalen brengt het je dichter bij de maker.
Al zo’n twintig jaar maken Bert (de
Leeuw) en Hilde (Belleman) zich druk
om mooie, imposante, leuke en aanprekende exposities in het Dorpshuis
samen te stellen. Van zowel amateurs

OPEN DAG bij
Zaterdag 25 januari
van 15:00-18:00 uur
Meer info? Mail naar
sport@fitbyvalenteijn.nl
Krommedijk 14
Egmond aan den Hoef

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

En we gaan weer op weg naar het volgende evenement: de wandelmarathons.
Komende zaterdag en zondag is het weer zo ver. Januari is al met al een druk
maandje. Waar de een zich na alle overdaad van december juist gedeinsd
houdt in deze maand, gaat de ander meteen werk maken van de goede voornemens en meedoen aan rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer
doorgaan… Mooi hoor. Goed voor de omzet in sportkleding en zo. Is het al
februari…? Kunnen we weer gewoon doen.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

gemeenschap. Een rol die Houtenbos
van harte onderstreepte. ‘Een dergelijk dorpshuis vormt een verbinding
met de gemeenschap. Het speelt een
centrale rol. Letterlijk. Een plek waar
mensen samen komen. Dat belang
mogen we nooit onderschatten. Zo’n
expositie is dan weer een extra reden
om gewoon eens langs te komen.’

als (min of meer) professionals. Dat
doen ze met verve en ik ben blij dat
ik deze expositie mag openen als
start voor een hopelijk prachtig jubileumjaar.’ Bert de Leeuw benadrukte
bij zijn woordje nog maar eens dat
dit hele jaar de nodige activiteiten
op het programma staan om duidelijk te maken aan het grote publiek
wat de rol van een dorpshuis als de
Hanswijk inmiddels is in de Egmondse

Expositie Sebastiaan Groot in De Kapberg
Foto (aangeleverd) Het grote
doek ‘Falling Book’ komt uiteraard ook in De Kapberg op de
expositie van Sebastiaan Groot.
Daarvoor moest de kunstenaar
(voorop) zelf even aan de loop,
want dat stuk past niet zomaar
in een kofferbak… Gelukkig was
het niet ver vanaf zijn atelier
op De Weidjes naar De Kapberg
en het was droog. Broer Sidney
moest mee helpen.
(van de redactie/John de Waard) Vanaf
aankomende vrijdag 24 januari zal tot en met 16 februari elke vrijdag, zaterdag en zondag (van 13-17 uur)
een nieuwe expositie van Sebastiaan Groot te zien zijn in Galerie de Kapberg in Egmond aan den Hoef.
Groot verwierf nationale naam en brandt, te zien zijn. Daarnaast toont pig op een zijspoor heeft gezet, ontfaam door afgelopen jaar Project Groot echter aan met intrigerende, wikkelt steeds meer zijn eigen stijl en
Rembrandt te winnen, maar hij heeft nieuwe werken dat hij tot meer in laat daarvan de komende weken de
meer in zijn mars. Uiteraard zal het staat is dan te werken ‘in de stijl van resultaten zien in De Kapberg.
meesterwerk ‘Falling Book’, waarmee Rembrandt’. De jonge Egmonder, die
hij furore maakte in Project Rem- zijn studie Kunstgeschiedenis voorlo-

DORPSGENOTEN
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Nieuwbouw De Klok: nog even geduld
(tekst Cor Mooij) De nieuwbouwplannen voor het afgebrande restaurant De Klok laten nog even op zich
wachten. Als alles echt meezit zal ergens in mei/juni de start kunnen worden gemaakt.
Eigenaar Ad Baltus over de vraag waar ikzelf niets aan kan veranderen op de aannemer, de gemeente en de
architect die dan weer aanpassingen
waarom het nog zolang duurt: ‘Al- en dat ligt bij de gemeente.’
lereerst zijn wij nog druk doende om ‘Na de bekendmaking van het ont- moet gaan doen, kan dat lang duren.
de juiste vergunningen te verkrijgen, werp dat in Dorpsgenoten en andere Ik had ook liever morgen willen bemaar dan wil men weer weten hoe media uitgebreid heeft gestaan, kwa- ginnen, maar helaas moeten we dus
het met de vetput staat, waar die men vele reacties binnen. Ik heb alleen nog een paar maanden afwachten’,
precies komt of er moet weer wat maar positieve geluiden gehoord dat aldus Ad Baltus.
aangepast worden in de tekening van het zo’n mooi ontwerp is geworden.
de architect. Dat zijn allemaal zaken Maar ja, als je steeds moet wachten

Op zaterdag 25 januari organiseert Charon Uitvaartbegeleiding een lezing met als thema: Rouw, wat is
het en hoe ga je er mee om? De lezing wordt gegeven door twee uitvaartbegeleidsters van Charon en
rouwbegeleider Stefan Colin.

Warm gebakken Verse op=op
KIBBELING op=op VISROERBAK
250 gr € 5,00

Alleen tegen inlevering van deze bon
e

2 250 gr € 1,50

500 gr € 7,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo € 12,50
Ouderwets Gerookte Los gevroren
MAKREELFILET
GAMBA's supoerpgro=ootp
(naturel of tuinkruiden)
p/st € 3,- 2 voor € 5,-

Foto (aangeleverd) Stefan Colin
over rouwverwerking.
in 1 minuut weer
beter voelen, hoe
haal je nare emoties uit je lichaam,
plus een techniek
om makkelijker in
slaap te komen.
Stefan heeft een
praktijk in rouwverwerking
in
Zwaag (stefancolin.nl),
geeft
lezingen, workshops, begeleidt
steungroepen
rouw en lanceert
tijdens deze lezing iets nieuws
op het gebied van
rouwverwerking.
Nieuwsgierig geworden? Meld je
dan nu aan. Het aantal plaatsen is
beperkt (50 personen). Er wordt voor
koffie en thee gezorgd. Reserveren
noodzakelijk. Omdat het in de hoeve
in de winter heel fris kan zijn, is warme kleding aanbevolen. Zaterdag 25
januari 2020, inloop vanaf 14.45 uur,
programma van 15.00 – 17.00 uur.

volg ons nu ook op Facebook

dus 500 gr voor € 6,50

De dood bespreekbaar maken

Elk mens krijgt in zijn leven te maken
met verlies, en dus met rouw. Als uitvaartbegeleiders stappen we elke keer
een hele verdrietige situatie binnen. Is
er ruimte voor rouw als er ook een uitvaart geregeld moet worden, beslissingen genomen, keuzes gemaakt?
Of is dat al onderdeel van de rouwverwerking?
Uitvaartbegeleidsters
Petra en Wilma vertellen over hoe zij
met hun werk het rouwproces kunnen
ondersteunen, te beginnen met het
samen met de familie verzorgen van
de overledene. De medewerksters van
Charon Uitvaartbegeleiding voelen
zich zo betrokken bij hun families, dat
ze na het afscheid jaarlijks Troostdagen en maandelijks Troostreizen voor
nabestaanden organiseren. Ook hierover krijgen de bezoekers informatie.
Stefan Colin neemt ons mee in de
oorzaak van rouw en lijden. Wat
maakt dat we lijden? Waarom voelen
we ons niet meer compleet zonder de
ander? Rouwverwerking in slechts
drie sessies? Kan dat en hoe dan?
Op al deze vragen krijg je helder antwoord tijdens de lezing. Als afsluiter
deelt Stefan drie krachtige tips die je
zijn werk laten ervaren. Hoe kun je je

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

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

4 voor € 5,00

per kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo
€ 12,50
max 4 kilo per klant

Kilo 12.50

Kilo  10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GEITENKAAS
GATENKAAS
EXTRA PITTIGE KAAS

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van kaas een culinaire verrassing!!!

Bakkerij ‘t Stoepje

Hoeve Overslot, Slotweg 42, Egmond
aan den Hoef
Parkeren kan gratis aan de Slotweg.
Reserveren via Wilma@charonuitvaartbegeleiding.nl of bellen naar 0629369389.

elke donderdag op uw weekmarkt
Bitterkoekjes, Weespermoppen, kleine cococ, vanille nootjes 20 voor € 3,50
Mini bokkepootjes, paleis banket
20 voor € 5,00
Calzone churizo, rode ui, Italiaanse kruiden
6 voor € 5,00
Lever de advertentie in en ontvang een doos aardbei slagroomsoesjes cadeau!!!

prachtig mooie varkenshaas
500 gr 9,98

Extra budget voor bouwen in Bergen?
(van de redactie/John de Waard) Tijdens de vergadering van de Commissie Bestemmingsplannen afgelopen
week ging de discussie vooral over het budget van 550.000 euro dat wethouder Klaas Valkering beschikbaar wilde stellen voor het oppakken van de voorgenomen bouwprojecten. Deel van dat geld is bedoeld
voor inhuur van extra capaciteit, omdat de ambtelijke organisatie al zwaar genoeg belast is.
Om de op handen zijnde ambitieuze paciteit in de BUCH zouden de voor- waren wel voor de door de wethoubouwprojecten - 1200 nieuwe wo- keur verdienen, volgens onder meer der gekozen aanpak. ‘Het overzicht
ningen, waarvan zo’n 600 in de Eg- Gemeentebelangen, Groen Links en per project ligt er al, dus er is geen
monden – te kunnen realiseren zijn Behoorlijk Bestuur Bergen, die bo- reden om daarom tegen dit voorstel
extra mensen en middelen nodig en vendien niet onverdeeld voorstander te zijn’, aldus Marcel Halff (D66). ‘Dit
een proactief beleid, vindt de wethou- is van álle voorgenomen bouwpro- is het moment om de daad bij het
der. Niet alle commissieleden gingen jecten. Het Watertoren-project en de woord te voegen en de uitgesproken
zo maar mee in die redenering. Meer fusielocatie staan bijvoorbeeld niet op ambities waar te maken.’ Dit voorstel
duidelijkheid over de kosten per pro- het verlanglijstje van fractievoorzitter krijgt nog een staartje in de raadsverject en rondkijken naar kennis en ca- BBB Koos Bruin. De coalitiepartijen gadering van 30 januari.

3 grote botermalse entrecotes
biologisch

topkwaliteit uit de beemster

3 stuks

9,98

verse hollandse kippendijenfilet
biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

9,98

verse hollandse lamskoteletten
biologisch

topkwaliteit van texel

100 gram

2,98

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

Denk mee over sporten in de gemeente
Bijna is het zover en dan zijn er voor
de gemeenten Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo ‘lokale sportakkoorden’ opgesteld en ondertekend.
Het doel van deze lokale plannen is
dat zoveel mogelijk mensen met plezier kunnen sporten en bewegen. Het
gaat bij de plannen om het optimaliseren van bestaande en het maken
van nieuwe afspraken en samenwerkingen tussen de lokale aanbieders.
Het gaat ook om het vergroten van de
maatschappelijke waarde van sporten en bewegen. Om lokale accenten
en behoeften van inwoners. Voor de
plannen gaan betrokkenen lokaal en
bovenlokaal op zoek naar ambities
en een toekomstbestendige visie op
sporten en bewegen. Om dit proces in
goede banen te leiden zijn op basis

van een Rijkssubsidieregeling recent
vier ‘lokale’ onafhankelijke sportformateurs aangesteld. Geïnteresseerden kunnen meedenken over sporten
en bewegen in hun gemeente. Zij
kunnen zich aanmelden om in februari mee te denken met de sportformateurs. De verwachting is dat in april de
lokale sportakkoorden worden opgeleverd. Vanaf april gaan de betrokken
organisaties met de ambities vanuit
het akkoord aan de slag. Aan de ambities wordt een uitvoeringsbudget
vanuit het Rijk gekoppeld. De sportformateurs gaan de komende tijd in
gesprek met belanghebbenden en op
zoek naar ideeën over sporten en bewegen. Om een effectief en gedragen
sportakkoord te formeren is samenwerking nodig tussen buurtsport-

5,95
3,95
3,95
✄

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

coaches, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, individuele
sporters, sportscholen, fysiotherapeuten en andere betrokken organisaties
of ondernemers. Iedereen die ideeën
heeft over ‘wat er goed gaat of beter
kan’ in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo is welkom
om mee te praten. Daarvoor organiseren wij in februari per gemeente
interactieve inspiratiesessies.
Wilt u een bijdrage leveren aan het
lokale sportakkoord in uw gemeente?
Dan kunt zich aanmelden voor een
inspiratiesessie en meedenken met de
sportformateurs:
Bergen-NH– Inspiratiebijeenkomst
woensdag 12 februari: SportformateurbergenNH@gmail.com

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

BLUE MONDAY
Ode aan de dapperen,
de verdragers van
het onzichtbare:
de somberte,
opgesloten zitten
in een grijze wereld
niet uit te leggen
aan wie het niet kent
uit eigen ervaring

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

Ode aan de doorzetters
die ook zo'n grijze dag
weer doorkomen,
moeizaam vechtend,
maar ze DOEN het:
ze komen de dag door.
Ode aan de verdragers
van het onzichtbare:
depressie
Tekst Trix van der Veen

