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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom
en Bakkum
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Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
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Back to the future?

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid
moeten nemen van ons oud-lid

Gerard Honigh weer terug bij ‘zijn super’
(van de redactie/John de Waard)
Het zal niet vaak voorkomen, maar hier is het toch echt zo: na 14 jaar is Gerard Honigh weer terug
bij ‘zijn’ Jumbo in Egmond aan Zee. En hij staat te springen om aan de slag te gaan. Dat gaat gebeuren vanaf maandag 3 februari. Een weerzien met oude bekenden. Zowel voor de klanten als voor ‘de
Honighjes’.
geeft iedereen veel extra energie, ziet
ook Dorien. ‘Los van het feit dat Nikki
een andere generatie is die de dingen
anders beleeft, weer anders kijkt naar
hoe je winkelt, wat je triggert en wat
je eet en zo, is er voor Gerard en mij
nu een bijkomend doel. Nu weet je
dat er, als alles gaat zoals we het hebben bedacht, ook opvolging is voor als
Geard het uiteindelijk over een aantal
jaar toch rustiger aan wil doen. Nikki
kan, als alles meezit, naadloos meegaan als volgende generatie Honigh
in de supermarkt in Egmond aan Zee.’
Eerst maar eens starten, vindt Gerard,
die ook weer niet te veel op de zaken
vooruit wil lopen. ‘Ik heb er zin in na
Het is alweer even geleden dat Ge- bijna dertig jaar een intensief bestaan twee jaar rust. Ik zie ook wel dingen
rard Honigh de scepter zwaaide in als supermarktmanager leek het mij die ik graag zou willen veranderen.
de supermarkt in Egmond aan Zee. eerlijk gezegd ook wel lekker om even Logisch, want iedere supermarktmanager wil alles nu eenmaal graag op
‘Toen we destijds weggingen stond pas op de plaats te maken.’
dat eigenlijk in het teken van de Dorien, de vrouw van Gerard: ‘Dat zijn of haar eigen manier doen. Maar
sportcarrière van onze zoon Nino. Hij bleek echter helemaal niets voor Ge- we gaan eerst maar eens gewoon
zat toen in de opleidingsploeg van rard. Hij werd er na een tijdje juist starten. Het is alleen al leuk dat als je
Rabobank en voor het wielrennen hartstikke onrustig van. Weer fietsen, in de winkel komt, mensen je herkenzou het beter zijn als we wat meer weer de krant lezen en weer een nen en meteen enthousiast reageren.
zuidelijk in het land zouden zitten. De puzzel maken… Hij heeft nog teveel Alsof je niet weg geweest bent. Dat is
bedoeling was om ons dan in Brabant energie om niets te doen. Daarom mooi, want bij een supermarkt is altijd
of zo te vestigen. Dat liep echter an- besloten we om toch maar weer een sprake een gunfactor. Zo groot zijn die
ders. Nino raakte zwaar geblesseerd supermarkt over te nemen. Toevallig prijsverschillen nu ook weer niet. Het
en dat betekende het einde van zijn kwam Egmond aan Zee ter beschik- is erg leuk om al die bekenden van
profsport-ambities. Bovendien had- king, omdat Johan (Nicolai, red.) hier het dorp weer te zien. Zelfs bij het
den de kinderen helemaal niet zo’n gaat vertrekken. Tja, toen viel alles personeel zit nog een aantal mensen
waar wij in het verleden mee gewerkt
trek in Brabant… We woonden toen weer op zijn plek.’
nog in Limmen, waar we nog altijd Maar er zit wel een nieuwe dimensie hebben. Prachtig toch? Ik kijk er naar
wonen trouwens, dus Brabant ging aan deze keer. Gerard: ‘Onze dochter uit om weer aan de gang te gaan.’ Als
snel van het lijstje. Vervolgens kregen Nikki heeft de ambitie om ook als su- maandag 3 februari de zaak daadwe de kans om in Buitenveldert een permarktmanager verder te gaan, dus werkelijk weer in handen van ‘de Hosupermarkt over te nemen. Dat heb- dat maakt het wel weer extra leuk.’ nighjes’ is, is er voor de klanten naar
ben we gedaan. Een hele verandering Nikki beaamt: ‘Ik ben nu nog in het Brabantse gewoonte koffie met wat
van omgeving in vergelijking met een onderwijs bezig als lerares Neder- lekkers, om de terugkeer te vieren.
dorp als Egmond. Een mooie uitda- lands, ook voor eindexamenklassen.
ging met vooral veel studenten en an- Dat moet - en wil ik ook - afmaken
dere, voor ons toen nog onbekende, tot eind van het lopende schooljaar. Foto (redactie): Dorien, Gebevolkingsgroepen, zoals mensen van Ik wil mijn leerlingen natuurlijk niet rard en Nikki staan in de
orthodox-Joodse herkomst. Dat geeft zomaar in de steek laten. Maar vanaf startblokken om aan de slag
heel andere dimensies aan het super- mei ga ik me op de supermarkt rich- te gaan. Nikki gaat dat doen
marktwerk. Maar die uitdagingen zijn ten, een opleiding volgen en zorgen vanaf mei dit jaar, maar Gewe ook daar met veel plezier – en dat ik me helemaal thuis ga voelen rard en Dorien staan vanaf
succes - aangegaan. Na tien jaar werd in deze wereld. Het is natuurlijk niet maandag aanstaande, 3 fehet volgens mijn vrouw wel tijd om onbekend, maar het blijft voor mij wel bruari, klaar voor de klanten.
het wat rustiger aan te gaan doen. Na een spong in het diepe.’ Deze stap En dan is er koffie…

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 20 januari: 1. Joke en Nettie, 60%; 2. Hettie en Nammen, 55%; 3. Bertus en Gré, 50%; 4. Thea en Riet, 48%; 5.
Alie en Niek, 45%; 6. Anneke en Pum, 42%.
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Ab Glas
een uniek mens!
Namens de SCHIETVERENIGING PRINS HENDRIK
ons medeleven voor Jopie, de kinderen en kleinkinderen!

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

• Iedere uitvaart op maat
• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking
• Transparant

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

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

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
www.fysiotherapieronde.nl

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

072-5064258 of 5065399

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Pas als je de keuzes
kent, kun je kiezen

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

ZENT

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

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

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Maandag 3 februari, inloopspreekuur van
10 tot 12 uur op Slotweg 2, Egmond a/d Hoef
of op afspraak 06 21 51 61 30 (24/7)
Charonuitvaartbegeleiding.nl

wasserij
Zeedistel
1 - Egmond-Binnen

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

ap.beukers@quicknet.nl
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notaris:

Schoonheidssalon

mr. Erica van NimwegenDijkstra

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

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171
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Wandelmarathon trekt weer veel lopers
(tekst en foto's Cor Mooij)
Het weekend van de wandelmarathon Egmond trok weer vele duizenden lopers naar de badplaats. Zowel zaterdag als zondag konden de deelnemers door het Noord-Hollandse Duinreservaat en over
strand diverse afstanden (10,5 en 21,1 km) lopen richting Schoorl of richting Bakkum. De andere dag ging het dan vice versa. De deelnemers troffen het met weersomstandigheden, het was weliswaar een
fris windje maar het was prima wandelweer en droog. Na afloop, als de lopers door de finish waren en de stempelkaart vol hadden, kregen ze een medaille in sporthal de Watertoren. Daar was het weer
beregezellig met een DJ die de stemming er behoorlijk in bracht. De biertjes, warme chocomel en erwtensoep lieten zich goed smaken. Er werd luid meegezongen en gedanst waarna de handjes de lucht
in gingen bij het ruim aanwezige publiek. Alle lopers bij elkaar brachten nog een mooi bedrag op van ruim 12.750 euro voor PWN, dit jaar het nieuwe goede doel voor de Egmondse Wandelmarathons
van Le Champion. De 18e editie van deze wandelmarathon vindt plaats op 23 en 24 januari 2021.
Foto 1: Met zijn allen door het fraaie duinlandschap. Foto 2: Soms even je weg zoeken in het hoge helmgras. Foto 3: En dan kun je je medaille afhalen. Foto 4:
Hè, hè, we zijn er. Even bijkomen. Foto 5: Tijd voor de inwendige mens. Eerst maar het eigen brood, daarna zien we wel… Foto 6: Bekenden op de gevoelige
plaat van onze fotograaf. Hier Bert Zwart, Rein Jachtenberg en Mariette. Foto 7: Het brood is nu wel op. Tijd voor wat anders, denkt Erna Rietmeijer. Foto 8:
Op de foto bij een andere fotograaf. Maakt niet uit, als de prestatie maar wordt vastgelegd. Hier bij de stand van Hoogheemraadschap. De medaille om uiteraard… Foto 9: De sfeer zit er goed in bij onder meer Herman Scholten… Foto 10: Niet alleen bij Herman Scholten gingen de handjes de lucht in. Een après-ski
van de wintersport is er niets bij… Foto 11: Als je er dan bent, wil je het ook wel even op het juiste moment vastleggen. Dus een selfie op de finishlijn. Foto
12: En hier doe je het dan allemaal voor; die vetleren medaille.
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Gamen met én zonder beperking
Vrijdag 28 februari vanaf 19.30 uur organiseren twee Egmondse
jongeren, Jessie Tik en Stan Nijhuis, een 'Game Night’ met diverse
(bord)spellen in jongerencentrum JOEB in Egmond-Binnen. Het
belooft een gezellige avond te worden voor alle jongeren vanaf 15
jaar, met én zonder beperking, waarbij niets moet en alles mag. Jessie en Stan zijn benaderd door Stichting Sport-Z met als vraag een
activiteit te organiseren die verschillende doelgroepen in beweging
brengt. Aanmelden kan via www.sport-z.org/estafette.
De maatschappelijk buurtsportcoach bordspellen, je kan poolen, darten,
van de gemeente Bergen introdu- pingpong spelen en natuurlijk staat er
ceerde onlangs het nieuwe project een echte Pubquiz op het programma.
‘Estafette’. Hierbij geven inwoners uit Centraal thema van de avond is ‘niets
de gemeente het ‘estafettestokje’ aan moet en alles mag, als je het maar
elkaar door en organiseren samen gezellig hebt’, waarbij iedereen van
leuke activiteiten waarbij verschillen- harte welkom is. Omdat het voor de
de doelgroepen in beweging gebracht organisatie handig is te weten op
worden. Jessie en Stan, twee jongeren hoeveel jongeren zij kunnen rekenen
uit Egmond, zijn als eerste benaderd is het noodzakelijk je aan te melden,
met de vraag een activiteit te organi- dit kan via www.sport-z.org/estafette.
seren. In samenwerking met Jonge- Deelname is gratis en inclusief twee
rencentrum JOEB, die haar locatie aan consumpties. Mochten er vragen zijn
de Visweg beschikbaar stelt, organi- dan kan je contact opnemen met de
seren en begeleiden zij daarom een organisatie via h.zwart@sport-z.org
spelletjesavond voor andere jongeren, of 06-52493264. Ook bij vervoerspromet en zonder beperking. Iedereen blemen helpt de organisatie je graag
kan deze avond meedoen aan diverse aan een passende oplossing.

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

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

15 jaar Wilma’s Pilates in Egmond
Dit jaar is het 15 jaar geleden dat Wilma Schooneman met haar
gezin in het mooie Egmond is komen wonen. Van daaruit is zij al
snel begonnen met het geven van Pilateslessen, waaruit uiteindelijk
een volwaardige studio is voortgekomen aan de Lamoraalweg 72 in
Egmond aan den Hoef.
Wilma: ‘Nog steeds heb ik mensen in spieren in balans traint. Wilma: ‘Bijde les die vanaf het eerste uur lessen zonder is het om via die training gelijkbij mij hebben gevolgd. Dat vind ik tijdig je spieren te kunnen versterken
best bijzonder; ik denk dat het komt en verlengen. Het is een inspannende
omdat ik een laagdrempelige studio en ontspannende workout van 60 min
heb waarin jong en oud welkom is op fijne muziek. Meer informatie over
en een informele sfeer heerst…. En deze unieke training is beschikbaar
natuurlijk de vorm van trainen; geen op www.essentrics.nl. De ‘Release &
zware uitputtende trainingen met veel Restore’ trainingen zijn voor mensen
impact op de spieren, pezen, banden die herstellende zijn van blessures
en gewrichten, maar juist trainingen of het wat rustiger aan willen doen,
die lief voor je lijf zijn. Die je juist hel- ook geschikt voor senioren. Verder
pen geen blessures te krijgen in an- start Wilma’s man, Rob Schooneman
dere sporten. Of je nu 30 of 60 bent, (gecertificeerd boxercise instructor),
je lichaam heeft hetzelfde nodig om met een nieuw uur Boxercise, op de
jong en fit te blijven. Om je sterk, fit, woensdagavond 20 uur. Lekker een
energiek en pijnvrij te voelen heb je uur conditietraining, werken aan je
een workout nodig waarmee je kracht coördinatie en bokstechnieken en alopbouwt en je bewegingsvrijheid les natuurlijk op een verantwoorde
verbetert, terwijl je je lichaam res- manier. Ook hier zijn alle leeftijden
pecteert. Ieder lichaam is anders en welkom. Wilma nodigt eenieder
de mate van flexibiliteit in je spieren, uit om een proefles Pilates, Esbewegingsvrijheid in je gewrichten en sentrics of Essentrics Release &
capaciteit van je pezen en banden om Restore te volgen; bij inlevering
impact en twists op te vangen is dat van de advertentie elders uit
ook. Veel sporten houden daar echter deze Dorpsgenoten is de proefniet voldoende rekening mee en dat les gratis. Kijk voor meer informatie op www.wilma-pilates.
kan leiden tot pijn en blessures.’
En er is meer dan alleen Pilates trai- nl of neem contact op via tel.
ningen. Essentrics is zo’n vrij nieuwe 0621287899
training uit Canada waar je al je 650

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

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

By
Mar

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 22 januari: 1e Mevr. Blankendaal & Hr Broersen, 64,95%;
2e Hrn Mossel & Eeltink, 64,74%; 3e Hrn Sluiter & Hallewas, 58,49%; 4e Hrn
Bok & Scholten, 57,81%; 5e Dms Eeltink & te Bück, 55,21%; 6e Dms Waelput
& Betel, 47,83%; 7e Mevr. Hallewas & Hr. te Bück, 41,51%; 8e Dms Zentveld
& Baltus, 40,63%; 9e Fam. De Jong, 40,22%; 10e Dms Boot & Smitt, 28,13%.

maatje +
42 t/m 56

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 januari 2020: 1. Trudie en Ed Honders, 55,21%; 2. Thea Rosendaal
en Riet Baltus, 54,17%; 3/4. Piet en Ditte Greeuw, 51,04%; 3/4. Petra en Bert
Maureau, 51,04%; 5. Bertus Eeltink en Cees Imming, 46,88%; 6. Mar Imming
en Gré Eeltink, 41,67%.

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

S.V. Prins Hendrik

We hebben gezamenlijk stil gestaan en sterke verhalen verteld n.a.v. het
overlijden van ons oud-lid Ab Glas. Hij was een unieke, monumentaal muzikaal
getalenteerde rasartiest. In de gouden jaren van s.v. Prins Hendrik speelde Ab
samen met Klaas Lampe het hoogste lied! God hebbe zijn ziel! De uitslagen
van maandag 20 januari: E-klasse: Dirk Roele 100; Arie Wijker 100, Gerrit
Gravemaker 97; Carlo Zwaan 97. A-klasse: Nico Tuls 98; Richard van Ham
97; Henk Konijn 96; Jos v.d.Outenaar 96. B-klasse: Jaap Schipper 91; Mieke
v.d.Outenaar 88.
Pistool: Arie Wijker 49; Henk Konijn 48; Carlo Zwaan 48.

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
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Op zoek naar informatie over
beeld uit WOII

(van de redactie/John de Waard)
Stichting Egmond 40-45 is altijd op zoek naar beeldmateriaal uit de
Tweede Wereldoorlog zoals die zich hier in en rond Egmond heeft
afgespeeld. Daar komen regelmatig reacties op, maar dan is het
ook wel prettig om te weten wat er precies is te zien op die foto’s.
Daarom is er nu deze oproep of er iemand is die meer weet van
bijgaande foto.
Het is een foto op strand genomen in name) herkent? Laat het weten. Reeen tijd toen er van wreedheden en acties naar: info@egmond4045.nl of
onderdrukking (nog) weinig sprake naar Martijn Visser, voorzitter Egmond
was. Op dit beeld staan twee mannen ‘40-‘45: 06 21807209
van het grondpersoneel van Vliegveld Foto (aangeleverd) - Twee
Bergen met twee jongedames. Moge- jongedames op de foto op
lijk uit Egmond. Is er iemand die deze het Egmondse strand. Wie
personen (de jongedames dan met weet wie dit zijn?

Egmondia begint met nederlaag
De eerste wedstrijd bij aanvang van de tweede competitiehelft
leverde Egmondia geen punten op. De uitwedstrijd tegen Sporting
Krommenie ging verloren met 2-0.
Al snel in de wedstrijd tegen Sporting reddingen had verricht, was de inzet
Krommenie keken de blauwwitten te- in de tiende minuut ook hem te machgen een achterstand aan. In de zesde tig. In eerste instantie werd een inzet
minuut werd vanuit een corner de bal gekeerd, heel Sporting appelleerde
keihard tegen de touwen gekopt, 1-0. voor hands, maar op de tweede inzet
Daardoor liep de ploeg al snel achter moest de Egmondia-verdediging het
de feiten aan. In het begin van de antwoord schuldig blijven, 2-0. Hierwedstrijd moest Egmondia het initia- mee kwam de thuisclub in een riante
tief aan de tegenstander laten. Na iets positie en kon de ploeg rustig de dinmeer dan een kwartier kwamen de Eg- gen afwachten die op hen afkwamen.
monders echter wat beter in de wed- Egmondia kon echter niet echt een
strijd en leek de gelijkmaker bijna te vuist maken, dit kwam mede door het
vallen. Maar de prima genomen vrije feit dat te veel persoonlijke duels wertrap van Carlo Smit werd weergaloos den verloren. Met het inbrengen van
door de keeper van de thuisclub uit Mats Stam en de jonge Hero Simoons
de benedenhoek geslagen. Ook was kwam er wel iets meer snelheid in het
Jip van der Himst dicht bij een doel- spel van Egmondia, maar de thuisclub
punt, maar doordat de bal voor zijn had alles goed onder controle. Ook
‘zwakke’ rechtervoet kwam, besloot in een fase waarin Egmondia een sehij de bal opzij te leggen, waardoor rie van vier corners creëerde, was de
deze kans ook verloren ging. Voor rust ploeg niet in staat de aansluitingstrefmoest Egmondia keeper Steven Bak- fer te maken. Dat werd mede veroorker nog een keer handelend optreden. zaakt door prima keeperswerk van de
Een snoeiharde inzet werd door hem doelman van Sporting Krommenie.
Zo eindigde dit duel voor de Egmonbekwaam tot corner verwerkt.
Net als in de eerste helft moest Eg- ders in een 2-0 nederlaag en wacht
mondia ook al snel in de tweede helft de ‘derpers’ volgende week de zware
een doelpunt incasseren. Nadat kee- thuiswedstrijd tegen Purmerend.
per Steven Bakker al enkele knappe

Keezen bij Adelbert loopt lekker
(van de redactie/John de
Waard)
Nu krijg je gemiddeld steeds minder
respons op een oproep om eens een
klaverjasdrive te doen, maar bij Adelbert hebben ze daar wat op gevonden:
een keez-avond. Het oer-Hollandse
spelletje trok zomaar 20 koppels naar
de kantine en het waren nog vooral
jongere deelnemers ook. Het lijkt
erop dat hier een nieuwe markt wordt
aangeboord De eerste editie van afgelopen vrijdag verliep in ieder geval
prima. De winnaars, Nico Valkering
met dochter Jane, werden als eerste
winnaars ‘gehuldigd’ en gingen er
met de ‘prijs van de avond’ vandoor.
Voor herhaling vatbaar zo lijkt het.

Foto (aangeleverd) - Keezen
in plaats van klaverjassen?
Het trekt in ieder geval veel
meer jongere deelnemers.

5

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
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Wat now!
“Zo me-kind, ben jai deer?”
“Jaadet, ik ben gaauw van ois ‘egaen
want die van main loopt mit de doivel
in ze laif. Ai is zo poestig as wat. In
de krant ad ai ‘eleze dat de plannen
van dat zwembad toch deer ginge. En
die wetaauwer die ’t allegaer ôit ‘erekend ad die most weg want zain plan
doogde iet! En now ewwe zai z’n plan
d’r deer ‘edrikt. En Houtenbos ‘ad ‘ t
zo mooi voor mekaer! Maer ai most
vertrekke, dat ad ík jow nag ‘ezegd.”
“Jaadet, ik ew ‘t ‘eleze en ôôk datte
ze nag cente d’r bai ‘edeen ewwe
voor de fundering. Ieh, wat zel die
Houtenbos grôôs zain dat ai ’t best
ôit’erekend ad. Maer ai is wel z’n
baen kwait. Wat een zôôdje is ’t toch
bai de loi. Woorden as worsten maer
iet zo vet! En ze ewwe n’t zo drik
met de derrepers een stik vet voor te

Traauwes, op de werref ‘oorde ai dat
ongze muzikant Ab Glas dôôd is.”
“Wat ad ai?”
“Gebrek an asem denk ik. Oe ken ik
dat now wete? Ik denk an z’n art en
wat maekt ’t oit. Weeran een bekende
derreper die we motte misse. ‘Oe is’t
mêêgelijk, de ien nee de ander gaet
ôôst ôôver.”
“Me-kind, in derrep wêêne aese allien
nag aauwe loi. Den lope ze allegaer
mit een rollator. ’t Is now al bai de
Jumbo een ‘êêl waegenparrek en dat
zel zo wel deer gaen. Aase benne wai
an zet. Ewwe wai ôôk zo een Cadellic.”
“No ja toe, lete we blaid zain datte
die dinge d ‘r benne! Da’s bêêter den
achter de raeme te zitte.”
“Gelaik eb je. En onkroid vergaet
iet!”

auwe. Ze belove van alles en ik ben
benieuwd nee de nieuwe birregemeester en die aere laisttrekker van
de VVD. Die ken ook mooi praete! ’t
Wordt moorde, wat ik je zeg! Ze gaen
dit en dat doen en ik ken now wel
begraipe dat die van main zo naidig
is. Maer wat ken ai d’r an doen? Ai
zit main ammaer te temtere en deer
aauw ik iet van.”
“No ja toe, derrep is weeran arstikke
vol met vollek. Eerst de alleve marathon en now twee daege de wandelmarathon. Weer de loi zin in ewwe!
Gelokkig is’t weer iet slecht maer
kauwd is’t wel. Die van main zaan
dat ie d’r wel an docht ôôk een stik te
gaen lope. Now mot jai gien malle tette in je ‘oofd ‘aele ‘oor, ew ‘k ‘ezaan.
Kom now. As jai nee de werref ben
weze lope eb jai al pain in je biene.

Weerzien met oude bekenden

Achterom 1

Houdbaarheid?

(van de redactie/John de Waard)
Tijdens de opening van de expositie van Sebastiaan Groot kon hij weer een aantal oude bekenden uit
het programma Project Rembrandt begroeten. Fleur, Jeroen en Ruben waren naar Egmond gekomen om
hun ‘maatje’ te ondersteunen en succes te wensen bij deze volgende stap in zijn carrière.
Ook de anderen maken inmiddels
werk van hun kunstcarrière. Fleur
heeft binnenkort zelfs een expositie
in Londen en Ruben neemt geregeld
een periode onbetaald verlof om te
kunnen werken aan opdrachten. ‘Het
is nog een beetje een grote stap om
alles los te laten en mij helemaal alleen op het schilderen te kunnen storten. Dat is wel het doel, maar er moet
ook brood op de plank komen. Ik heb
een vaste baan en die wil ik nog niet
zomaar opgeven voor een onzekere
toekomst als kunstschilder’, aldus de
bescheiden en sympathieke Ruben. En
Sebastiaan? Die is druk bezig om flin- komt overigens in een groot deel van
ke stappen te zetten in zijn ontwikke- de expositie wel bovendrijven. ‘Er zijn Foto (redactie): Oude bekenling als beeldend kunstenaar. Op deze vier ruimtes die allemaal verband den kwamen naar Egmond
expositie is veel meer te zien dan al- houden met elkaar en met wat ik wil om Sebastiaan te steunen en
leen werk dat lijkt op zijn ‘Rembrandt- vertellen’, aldus Groot bij de opening. succes te wensen bij zijn experiode’. Er is bijvoorbeeld ook een Hij genoot zichtbaar van de belang- positie. Van links naar rechts
film waarin hij de vergankelijkheid en stelling en de enthousiaste reacties. Te Jeroen, Sebastiaan, Fleur en
kwetsbaarheid van mensen (vooral zien tot en met 16 februari op vrijdag, Ruben.
de studenten die zwaar onder druk zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur
staan) wil aantonen. Dat onderwerp in De Kapberg, Egmond aan den Hoef.

Waarnemend burgemeester start op 3 maart
(van de redactie/John de Waard)
Zoals inmiddels bekend is, neemt bur- burgemeester. De bedoeling is dat
gemeester Hafkamp op 2 maart 2020 die waarnemend burgemeester metafscheid als burgemeester van de ge- een op 3 maart 2020 kan starten in
meente Bergen. Door de fractievoor- Bergen. Hij (of zij) zal samen met de
zitters is inmiddels overleg gevoerd raad en andere betrokkenen werken
met de Commissaris van de Koning in aan een andere manier van werken
de provincie Noord-Holland. Daar is in Bergen alsook aan het verbeteren
doorgesproken dat zowel de Commis- van de relatie met de inwoners. Meest
saris van de Koning als de fractievoor- voor de hand liggende kandidaat voor
zitters opteren voor een waarnemend de rol van waarnemend burgemeester

Kijkt u eens naar de
houdbaarheidsdatum
van uw rookmelder.
Is deze ouder dan 10
jaar? dan wordt de
juiste werking niet
meer gegarandeerd...
Wij vervangen ‘m
graag!

lijkt Theo Van Eijk (CDA). Deze is nu
als kwartiermaker al aan het werk,
onder meer om de verstandhoudingen tussen alle betrokkenen weer wat
op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Bovendien heeft Van Eijk al laten
doorschemeren best te voelen voor de
rol van waarnemend burgemeester.

Vergadering?

(van de redactie/John de Waard)
Het was er blijkbaar goed weer voor.
Even lekker ‘chillen’. Met zijn allen
op ‘standje rust’ op de brug van de
Slotruïne in Egmond aan den Hoef.
Al meerdere dagen achtereen zat een
groot aantal meeuwen op die rugleuning te vergaderen. Was blijkbaar een
soort partijcongres, want het was behoorlijk lawaaierig en ik had niet de
indruk dat er ook maar één bij was die
naar een ander luisterde.
Foto (redactie) - Partijcongres van een stel luidruchtige
meeuwen…

Neem je gezondheid in eigen hand!

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

06 20 100 550

In het woensdagochtend-café van 5 februari 2020 gaat het over het voorkomen van diabetes type 2, onder andere door
goed voor jezelf en goed voor je voeten te zorgen. Carin Sprenkeling (medisch pedicure) en Anita Veldt (leefstijl coach)
vertellen ons vanuit hun vakgebied hier meer over. Benieuwd? Van harte welkom! Woensdag, 5 februari 2020, 10.30
uur tot 12.00 uur. Dorpshuis De Schulp, Visweg 45, Egmond-Binnen. Koffie/thee: 1 euro; de lezing/workshop is gratis!
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Eensgezindheid bezoekt basisscholen
Wie kent dat gevoel niet. Je hoort iemand prachtig op een saxofoon spelen en dan komt er onweerstaanbaar
dat gevoel naar boven: dat zou ik ook
wel even willen proberen….mag ik?
Op woensdag 22 januari kregen de
kinderen op De Windhoek in Egmond
Binnen een speciale muziekles en op
woensdag 29 januari waren de kinderen op de Branding in Egmond aan
Zee aan de beurt.
Docenten en leden van muziekvereniging Eensgezindheid brachten allerlei instrumenten mee die je in een
fanfare kunt horen. En ja, kinderen
mochten ook zelf proberen! Op de
foto is goed te zien hoe spannend dat
kan zijn.

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

volg ons nu ook op Facebook

Warm gebakken Hollands Nieuwe

p/st € 2,- 3 voor € 5.50

Alleen tegen inlevering van deze bon

4e GRATIS

10 voor € 7,Ouderwets Gerookte

MAKREEL
p/st € 3,50

Verse TOP KWALITEIT
KABELJAUW Filets
van kilo € 27,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

2 voor € 6,- 1 kilo ma€x .515,95
kilo per klant

Kilo 12.50

Kilo  10.00

Charon verbindt:
'Door het kijken naar de dood ga je het leven meer waarderen'

GRASKAAS

Als

JOOOI

Bij u op de markt

5,95
500 gram 3,95
500 gram 3,95

BEMMELAER OUD EXCLUSIEF
EXTRA PITTIGE
GATENKAAS

500 gram

3,95 Bij aankoop van kaas 10 boeren eieren voor 1€

Het begon al voor aanvang van de Charon lezing over rouw en rouwverwerking van 25 januari.
500 Ineens
gram
was er die prachtige vlinder, die op de hand en schouder van gastvrouw Lobke ging zitten. 'De geliefden zijn er al', schreef Gijsje, toen we haar de foto’s hadden gestuurd. En zo was het, de ruimte vulde
zich met 42 belangstellenden en het voelde alsof er voor iedereen iemand gekomen was vanuit de
andere kant. Het was koud in Hoeve Overslot, maar de sfeer was warm.
Op temperatuur gehouden door Wilma en Lia vertelden ook over de meren in dankbaarheid en liefde. Hij
troostdekentjes en koffie, thee of jaarlijkse Troostdag die Charon gratis liet ons o.a. ervaren hoe je je binnen
glühwein zat iedereen te luisteren aanbiedt om nabestaanden te troos- een minuut een heel stuk beter kan
naar de ervaringen van uitvaartbe- ten, met elkaar te verbinden en ook voelen. De combinatie van lichaamsgeleidsters Lia en Wilma. Over hoe te verwennen, dit jaar op 3 mei. Tot houding en gedachten, geven je rahelend en troostend het kan zijn om slot kwamen de Troostreizen aan bod, zendsnel een goed gevoel.
samen je dierbare de laatste zorg te een complete verwenweek in Casa Na de vragenronde en informeel sageven, of om hem of haar in zijn laat- Charon Spanje, voor mensen die een menzijn gingen de bezoekers naar
ste bedje te leggen. Over de mooie en geliefd mens hebben moeten loslaten. huis met het boekje: Mijn leven &
verbindende rituelen die helpen om Stefan Colin vertelde hoe hij zijn ei- sterven, om thuis in alle rust stil te
je dierbare los te laten en toch ver- gen ervaringen met rouw en verlies staan bij het onvermijdelijke afscheid
bonden te blijven. Over de prachtige heeft omgezet in een methode die je van dit leven en hoe dit vorm te geherinnering aan een afscheid met het op zachte wijze in staat stelt om ver- ven. De vlinder was al eerder weggehart, die de pijn van het verlies niet der te kunnen. Hij doet dit o.a. door vlogen…
wegneemt, maar wel iets kan ver- direct contact te maken met je onderbewuste. Pijn en verdriet te transforzachten.
Woe 19 Woe-ochtendcafé, De Schulp,
E/Binnen, 10.30u
Woe 26 Woe-ochtendcafé, De Schulp,
E/Binnen, 10.30u
EXPOSITIES
Vrij 28 Aanschuiftafel, Dorpshuis
Expositie Sebastiaan Groot, De Kapberg, t/m 16 feb. vrij/za/zo van 13-17u
Hanswijk, E/Hoef, 18u
Museum van Egmond: tot 25 april alleen open voor groepen op afspraak.
Vrij 28 Game Night, JOEB, E/Binnen,
JANUARI
19.30u
Di 28 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 28 Lezing, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
KERKDIENSTEN FEBRUARI
Woe 29 Woe-ochtend café, ‘alles is liefde’, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Zo 2 Kerkdienst Prot. Kerk E/Binnen, 10u
Woe 29 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Zo 9 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
KERKDIENSTEN JANUARI
Zo 16 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
Woe 29 Kerkdienst Steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u
Zo 23 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
Vrij 31 Kerkdienst Maria Alacoque, E/Hoef, 9.30u
FEBRUARI
Zo 2 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, E/Hoef, 7.30u
Woe 5 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
De toekomst komt er aan.
Do 6 Repair Café, Prins Hendrik, E/Zee, 13-15u
Soms in een ogenblik.
Woe 12 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Als iemand die ziet staan,
Do 13 Internationale kookavond PostaanZee, E/Zee, 18.00 u
Als kijker in wat koffiedik. JéGé

Egmondse Almanak

De Woerdense Kaasboer

✄

mooie dikke

✄

5 voor € 4,00

MAATJESHARING

✄

SCHAR

mooie dikke

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
SUPERSTUNT 12 witte of bruine ZACHTE BOLLEN
€ 1,50
HAVERKOEKEN rozijnen cranberrie of appel-kaneel 5 voor € 5,- en 12 voor € 10,Mini BOKKEPOOTJES of PALEISBANKET
10 voor € 4,- en 20 voor € 6,Koolydraatarm BROOD (70%minder)
1 voor € 3,- en 2 voor € 5,Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

prachtig mooie magere runderlappen

mooie schouderkarbonade
heel kilo 9,98

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo

9,98

dikbevleesde verse kippebouten
biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

4,98

mager rundergehakt

heel kilo

ttopkwaliteit uit de beemster

heel kilo

8,98

biologisch

gratis kruiden

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

Colofon Dorpsgenoten

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer
Het was weer een mooi wandelweekend. Zie je wel, het kan wel: veel sportende mensen bij elkaar zonder dat ze
per maand of los tarief is dit € 20,-. Familieberichten € 22,-. Voor de
elkaar hel en verdoemenis toewensen of naar het leven staan. Sterker nog, ze zaten allemaal aan lange tafels mee te
blèren en te genieten van de après ski-sfeer. Intussen elke loper complimenterend met het feit dat hij/zij het gepresteerd voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties €
5,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via
had de tocht uit te lopen. Moet ik er wel bij zeggen dat volgens de statistieken bijna driekwart van de deelnemers aan
deze wandelmarathon vrouw is en dat de gemiddelde leeftijd die van voetbalhooligans ver te boven gaat. Maar er is
e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie
dus nog hoop dat die hooligans ook ooit tot inkeer komen…
kunt u alleen per e-mail aanleveren.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
Deadline is maandag 12.00 uur.

wekelijkse column van KD de Bocht
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