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HUISDUINER BELANG
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
J. Dop

COLOFON

Badhuisstraat 70

1789 AL 0223 668040

Waarnemend Secretaris
J. Roelofsen
Badhuisstraat 48

1789 AK 06 10948080

Penningmeester
M. Bais-Meijer Badhuisstraat 126

1789 AN 0223 623968

Bestuursleden
R. Meijer
Badhuisstraat 60

1789 AK 0223 626103

P. v. Beusekom Duinweg 16a

1789 AS 06 55192551

G.J. Riemers

Badhuisstraat 42

1789 AK 06 26194347

Bestuurslid

Functie vacant

De Dorpskrant verschijnt vier maal per jaar en heeft een
oplage van 450 stuks. Wilt u adverteren, neem dan
contact op met Peter van Beusekom, zie colofon.
De verspreiding van de krant wordt gecoördineerd door
Jan en Rieneke Veken.
In deze krant o.a.:
Sinterklaas
We gaan weer samen koken, samen eten!
Tour de la Salle op Huisduinen
Museumuitje Rudi van de Wint succes
Workshop Kalligrafie met Piet van Doesburg
Huisduiner vrouwenavond komt eraan
Kerst, wat te doen op het dorp
Evaluatie Rondje Cultuur Huisduinen
Huisduinen als plaatsnaam (toponiem) en familienaam
Kleurplaat kinderen van onze eigen Ad Biersteker
en nog veel meer leesplezier!

KOPIJ INLEVEREN

Kopij kunt u inleveren tot uiterlijk

Maandag 27 februari 2023

U kunt dan begin maart 2023 een nieuwe
krant verwachten.

Postadres:
Vereniging Huisduiner Belang
Postbus 383
1780 AJ Den Helder
www.huisduinerbelang.nl
info@huisduinerbelang.nl
Dorpshuis:
Badhuisstraat 23-25
1789 AH Huisduinen
Tel. 0223-618804
ING Bank:
ING-NL82INGB0001573533
t.n.v. Huisduiner Belang
Postbus 383
1780 AJ Den Helder
Kamer van Koophandel:
Ingeschreven te Alkmaar
onder nr. 40634013
Redactie Dorpskrant:
Anne-Marie Wijnants
Duinweg 14
duin14@planet.nl
Tel. 06 10455250
Freelance medewerker:
Freek Bellinga
frederikbellinga@gmail.com
Jo Aggenbach
aggenbach@planet.nl
Kopij inleveren per email:
dorpskrant@huisduinerbelang.nl
Advertenties:
Peter van Beusekom
advertenties@huisduinerbelang.nl
Ledenadministratie:
Monique Bais
Tel. 0223-623968
leden@huisduinerbelang.nl
Alleenstaanden € 24.50 per jaar
Gezinnen € 29,50 per jaar
Boekverkoop: Dorpshuis
Drukker Dorpskrant:
Zeeman Reclamegroep
Op de website verschijnt de krant
volledig in kleur.

EŝĞƵǁƐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌEŽǀĞŵďĞƌϮϬϮϮ


sĞƌǀŽůŐƐƚĂƉĚŽƌƉƐƌĂĂĚ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ


ĞƌĚĞƌƐĐŚƌĞĞĨ:ĂŶŽƉŝŶŚĞƚǀŽŽƌǁŽŽƌĚǀĂŶĚĞ
ĚŽƌƉƐŬƌĂŶƚŽǀĞƌĚĞǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶĞĞŶĚŽƌƉƐƌĂĂĚ͘KƉϭϰ
ŽŬƚŽďĞƌǁĂƐŚĞƚǌŽǀĞƌ͕ĞĞŶƚǁĞĞĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ
ǁĞĚĞƌŽŵĞĞŶŐŽĞĚďĞǌŽĐŚƚĞĂǀŽŶĚ͘,ĞƚŐŝŶŐĚĞǌĞĂǀŽŶĚŽǀĞƌƚǁĞĞǌĂŬĞŶ͗ĞǆƚƌĂŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ďĞƐƚƵƵƌĞŶĚĞǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶĚĞĚŽƌƉƐƌĂĂĚ͘ĞŶŽŽĚǌĂĂŬǀŽŽƌĞǆƚƌĂŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǁĞƌĚ
ĚŽŽƌ:ĂŶŽƉĚĞǌĞĂǀŽŶĚǁĞĚĞƌŽŵďĞǀĞƐƚŝŐĚ͘ĞŶĂĂŶƚĂůďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶŚĞĞĨƚƚĞŬĞŶŶĞŶŐĞŐĞǀĞŶ͕ĚĂƚŚĞƚ
ĞŝŶĚĞǀĂŶŚƵŶďĞƐƚƵƵƌƐƉĞƌŝŽĚĞŝŶǌŝĐŚƚŝƐ͘,ĞƚŚƵŝĚŝŐĞďĞƐƚƵƵƌƐŵŽĚĞůŝƐĂĂŶƐůŝũƚĂŐĞŽŶĚĞƌŚĞǀŝŐ͘Ğ
ŬǁĞƚƐďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǁĞƌĚŐĞǀŽĞůĚĞŶǀŽŽƌĞĞŶĂĂŶƚĂůĚŽƌƉĞƌƐŐĞŶŽĞŐƌĞĚĞŶŽŵǌŝĐŚŽƉƚĞ
ŐĞŐĞǀĞŶŽŵŵĞĞƚĞĚƌĂĂŝĞŶŝŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ;ƐĨĞĞƌƉƌŽĞǀĞŶĞŶďĞǌŝĞŶŽĨĚĞǌĞƚĂĂŬͬƌŽůďŝũŚĞŶƉĂƐƚͿ͘Ğ
ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚĞŶŚĞƚŽƉƉĂŬŬĞŶǀĂŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŐĞĞĨƚǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘

DĞůĂŶŝĞĚĞ>ĞĞƵǁƐƚƵƵƌĚĞĞŶŬĞůĞǁĞŬĞŶŐĞůĞĚĞŶĞĞŶŵŽŐĞůŝũŬĞŽƉǌĞƚǀŽŽƌĞĞŶĚŽƌƉƐƌĂĂĚŶĂĂƌŚĞƚ
ďĞƐƚƵƵƌƚŽĞĞŶĚŝƚǁĞƌĚŐŽĞĚŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌǀƌŽĞŐŚĂĂƌŚĞƚŽƌŐĂŶŽŐƌĂŵŽƉĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘,ĞƚŝĚĞĞŝƐ͕ŽŵǁĞƌŬŐƌŽĞƉĞŶƚĞŵĂŬĞŶĚŝĞŐĞĐŽƂƌĚŝŶĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌƐ͘
ĞƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌƐŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŽƉĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶŵŽŵĞŶƚĞŶĞŶĚĂĂƌĚŽŽƌƐƉƌĞŝĚũĞĚĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ
ŽǀĞƌŵĞĞƌĚĞƌĞŵĞŶƐĞŶĚŽŽƌŐĞĚĞĞůĚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͘ŽǀĂůƚƚĞĚĞŶŬĞŶĂĂŶ͗ĞĞŶƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌǀŽŽƌ
ĨĂĐŝůŝƚĂŝƌĞǌĂŬĞŶ;ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ǀŽŽƌƌĂĚĞŶ͕ĞƚĐͿ͕ŵĞĚŝĂ;ĨĂĐĞďŽŽŬ͕ĚŽƌƉƐŬƌĂŶƚ͕ĞƚĐͿ͕ĨĞĞƐƚĞŶͬĚŽƌƉƐŚƵŝƐ
;ǀĞƌŚƵƵƌ͕^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ͕ĞƚĐͿŬĞƌŵŝƐ͕ƐƚƌĂŶĚǌĞƐĚĂĂŐƐĞĞŶƌŽŶĚũĞĐƵůƚƵƵƌ͘
EŝĞƚƐŝƐŶŽŐŝŶďĞƚŽŶŐĞŐŽƚĞŶ͕ǁĂŶƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŵŽĞƚǌŝĐŚŶŽŐǀĞƌĚĞƌďƵŝŐĞŶŽǀĞƌĚĞǀĞƌĚĞƌĞŝŶǀƵůůŝŶŐ͕
ŵĂĂƌǁĞǌŝũŶŽƉǁĞŐ͘DŽĐŚƚƵǌŝĐŚŵĞĚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽĞůĞŶǀŽŽƌĚĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶŽŶƐĚŽƌƉĞŶǁŝůƚƵ
ĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞůĞǀĞƌĞŶĂĂŶĞĞŶǀĂŶĚĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉĞŶ͕ƐĐŚƌŽŽŵŶŝĞƚĞŶŐĞĞĨƵŽƉ͘

ĞŬŽŵĞŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞƐƚĂĂƚŽŶƐǁĞĞƌŵŽŽŝĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶƚĞǁĂĐŚƚĞŶǁĂĂƌǁĞŶĂĂƌƵŝƚŬƵŶŶĞŶŬŝũŬĞŶ͕ǌŽĂůƐ͗
<ŽŬĞŶǀŽŽƌĞůŬĂĂƌ͕^ŝŶƚDĂĂƌƚĞŶ͕^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ͕<ĞƌƐƚ;ŵĞƚĞĞŶŽƉƚƌĞĚĞŶǀĂŶŚĞƚ,ƵǇƐĚĞŶŶĞŶŬŽŽƌͿĞŶĞĞŶ
EŝĞƵǁũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƚŝĞ͘'ĞŶŽĞŐŵŽŵĞŶƚĞŶŽŵĞůŬĂĂƌƚĞŽŶƚŵŽĞƚĞŶĞŶĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĞůŬĂĂƌƚĞǌŽĞŬĞŶ͘

E
De organisatie van de oudste wielerkoers van de kop van Noord Holland “Tour de Lasalle” wil volgend jaar
,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶĂĂŶĚŽĞŶ͘hŬƵŶƚǀĞƌĚĞƌŽƉŝŶĚĞĚŽƌƉƐŬƌĂŶƚŵĞĞƌĚĂĂƌŽǀĞƌůĞǌĞŶ͘ĞŬŽĞƌƐŝƐƵŝƚŐĞŐƌŽĞŝĚƚŽƚ
ĠĠŶǀĂŶĚĞƐƉŽƌƚŝĞĨƐƚĞŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚĞŶǀĂŶĞŶ,ĞůĚĞƌĞŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǀĂŶ,ƵŝƐĚƵŝŶĞƌĞůĂŶŐǁĞƌŬƚŐƌĂĂŐ
ŵĞĞĂĂŶĚŝƚǀĞƌǌŽĞŬ͕ŵĂĂƌĚĂƚǀƌĂĂŐƚŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐĞŶĨůĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐĞŶĚĞŚŽƌĞĐĂ͘DŽĐŚƚƵ
ĚĞďĞŚŽĞĨƚĞǀŽĞůĞŶŽŵĚĂĂƌŽƉƚĞƌĞĂŐĞƌĞŶ͕ĚĂŶŬƵŶƚĚŝƚĚŽĞŶǀſſƌϮϭŶŽǀĞŵďĞƌďŝũŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǀĂŶdŽƵƌ
ĚĞ>ĂƐĂůůĞ͘

EĂŵĞŶƐŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ͕
'Ğƌƚ:ĂŶZŝĞŵĞƌƐ









ĞǁĞƌĞůĚƐƚĂĂƚŽƉǌŝũŶŬŽƉ͕ƵƌŽƉĂƉƌŽďĞĞƌƚĚĂĂƌǌŝũŶĞŝŐĞŶǁĞŐŝŶƚĞǀŝŶĚĞŶĞŶ
ŽŶƐůĂŶĚŵĂĂŬƚŵĞĚĞĚĂĂƌĚŽŽƌĞĞŶŽŶŐĞŬĞŶĚĞƐŝƚƵĂƚŝĞĚŽŽƌ͘,ĞƚŐĂĂƚŽŶƐŽŽŬ
ŶŝĞƚǀŽŽƌďŝũ͕ŝŶĞŶ,ĞůĚĞƌŶŝĞƚĞŶŽŽŬŽƉ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶŶŝĞƚ͘


^ƚŝŬƐƚŽĨĐƌŝƐŝƐ͕ǁŽŶŝŶŐĐƌŝƐŝƐ͕ďŽƵǁĐƌŝƐŝƐ͕ŬůŝŵĂĂƚĐƌŝƐŝƐ͕KĞŬƌĂŢŶĞĐƌŝƐŝƐ͕ĂƐŝĞůĐƌŝƐŝƐ͕ŽŶŐĞŬĞŶĚĞŚŽŐĞŝŶĨůĂƚŝĞ͕
ĚƵƌĞďŽŽĚƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶŽŶďĞƚĂĂůďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͕ƚƌĂĂŐŽƉŐĂŶŐŐĞŬŽŵĞŶĞŶĞƌŐŝĞƚƌĂŶƐŝƚŝĞ͕ŶŽŽĚǌĂĂŬŽŵ
ŐĞďƌƵŝŬĨŽƐƐŝĞůĞďƌĂŶĚƐƚŽĨĨĞŶƚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ͕ŽƉŶĂĂƌĚƵƵƌǌĂŵĞĞŶĞƌŐŝĞǀĂŶǁŝŶĚĞŶǌŽŶ͘ŽƌŐĞŶŐĞŶŽĞŐ
ǁĞůŬĞǀƌĂŐĞŶŽŵŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͘
DĂŬĞŶǁŝũĂůƐ,ƵŝƐĚƵŝŶĞƌĞůĂŶŐŽŶƐŽŽŬǌŽƌŐĞŶ͍:ĂĚĂƚŵĂŬĞŶǁŝũŽŶƐǌĞŬĞƌ͘
KŵĂůůĞŬŽƐƚĞŶŝŶĚĞŚĂŶĚƚĞŚŽƵĚĞŶĞŶǀĂŶǁĞŐĞĚĞŽŶǌĞŬĞƌĞƚŽĞŬŽŵƐƚŬŽŵĞŶĞƌǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶŽƉŽŶƐĂĨ͘
sŽŽƌďĞĞůĚ͗ŽŵĚĂƚǁŝũŐĞĞŶƌĞĂĐƚŝĞŚĞďďĞŶŐĞŬƌĞŐĞŶŽƉŽŶǌĞŽƉƌŽĞƉŽŵĚĞƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬǀĂŶŚĞƚĚŽƌƉƐŚƵŝƐ
ƚĞƌĞŐĞůĞŶŚĞďďĞŶǁĞŶƵĞĞŶƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬďĞĚƌŝũĨŝŶŐĞŚƵƵƌĚĚŝĞĚĂƚǀŽŽƌŽŶƐŐĂĂƚǀĞƌǌŽƌŐĞŶ͘
'ĞǀŽůŐ͗ŵŽĞƚĞŶǁĞĚĞƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬŬŽƐƚĞŶĚĂŶĚŽŽƌďĞƌĞŬĞŶĞŶĂĂŶĚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐǀĂŶŽŶƐĚŽƌƉƐŚƵŝƐ͍
DŽĞƚĞŶǁŝũĚĂŶŽŽŬŚƵƵƌŐĂĂŶďĞƌĞŬĞŶĞŶĂĂŶĂůůĞŐƌŽĞƉũĞƐǌŽĂůƐŐǇŵ͕ŬŽŽƌ͕ďŝůũĂƌƚĞŶ͕ǇŽŐĂ͕ƐũŽĞůĞŶĞŶ
ĂŶĚĞƌĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞůĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͕ŵŽĞƚĞŶǁĞĚĞƉƌŝũƐǀĂŶĚĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞƐǀĞƌŚŽŐĞŶ͕ŵŽĞƚĞŶǁŝũĚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞǀĞƌŚŽŐĞŶ͍

ƌŝĞƵƵƌŚĞƚĚŽƌƉƐŚƵŝƐŐĞďƌƵŝŬĞŶ͕ǁĞŝŶŝŐƚŽƚǌĞĞƌůĂŐĞŽŵǌĞƚ͕ĚĞŬĂĐŚĞůďƌĂŶĚƚ͕ŚĞƚůŝĐŚƚďƌĂŶĚƚ͕ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ
ƐƚĂĂŶĂĂŶ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞďƌƵŝŬƚĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐĚŝĞĂůůĞƐƌĞŐĞůĞŶ͕
ƐĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶĞŶĂĨƐůƵŝƚĞŶ͘<ĂŶĚĂƚĂůůĞŵĂĂůŶŽŐǁĞů͍
,ĞƚǌŝũŶǌŽŵĂĂƌĞĞŶƉĂĂƌǀƌĂŐĞŶĚŝĞĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀƌĂŐĞŶ͘tĞƐůƵŝƚĞŶŶŝĞƚƵŝƚĚĂƚ
ǁĞƚŽĐŚŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŵŽĞƚĞŶŶĞŵĞŶ͘,ĞůƉŽŶƐŐĞƌƵƐƚĂůƐƵŚŝĞƌŝĚĞĞģŶŽǀĞƌ
ŚĞĞĨƚ͘

tĂƚŽŽŬĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀƌĂĂŐƚŝƐŽŶǌĞǁĞŶƐŽŵŚĞƚĚŽƌƉƐŚƵŝƐƚĞǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞŶ͘
/ƐŽůĞƌĞŶŝƐŚĞƚƚŽǀĞƌǁŽŽƌĚ͘ĂƚǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐŵĂĂƌŚĞƚŝƐŐƌŽƚĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ
ďƌĞŶŐƚǀĞĞůŬŽƐƚĞŶŵĞƚǌŝĐŚŵĞĞ͘tĞŽŶƚŬŽŵĞŶĞƌĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚĂĂŶ͘
tŝũŚŽƉĞŶĚĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽŶƐŬĂŶŚĞůƉĞŶ͘
tĂƚŽŽŬŚĞůƉƚŝƐŚĞƚŐĞĚƌĂŐǀĂŶĚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘DŽŐĞŶǁĞĞĞŶǀŽŽƌďĞĞůĚŐĞǀĞŶ͍

<ůĞŝŶĞĂĨǁĂƐũĞƐŶŝĞƚŶĞĞƌǌĞƚƚĞŶĞŶǁĂĐŚƚĞŶƚŽƚĚĂƚŝĞŵĂŶĚŚĞƚĂŶĚĞƌƐŚĞƚĚŽĞƚŵĂĂƌŐĞǁŽŽŶĂĨǁĂƐƐĞŶĞŶ
ƐƉƵůůĞŶŶĞƚũĞƐƚĞƌƵŐǌĞƚƚĞŶ͘<ĂƌƚŽŶŶĞŶŬŽĨĨŝĞďĞŬĞƌƚũĞƐǌŝũŶŽǀĞƌŝŐĞŶƐŽŽŬƉƌŝŵĂ͘EŝĞƚĚĞƚŚĞƌŵŽƐƚĂĂƚŚŽŐĞƌ
ǌĞƚƚĞŶĞŶǀĞƌŐĞƚĞŶůĂŐĞƌƚĞǌĞƚƚĞŶ͘ůŝũĨĞƌĂĨ͘
sƵŝůŶŝƐǌĂŬŬĞŶŐƌĂĂŐŝŶĚĞŐƌŽƚĞĂĨǀĂůĐŽŶƚĂŝŶĞƌĚŝĞŽƉĚĞďŝŶŶĞŶƉůĂĂƚƐƐƚĂĂƚ͘
tĞŚŽƉĞŶŽŽŬďŝŶŶĞŶŬŽƌƚĞĞŶďĞƚĞƌĞǀŽƌŵǀĂŶĂĨǀĂůƐĐŚĞŝĚŝŶŐƚĞŬƵŶŶĞŶŝŶǀŽĞƌĞŶŵĂĂƌŽŵĚĂƚǁŝũĂůƐ
ďĞĚƌŝũĨǁŽƌĚĞŶŐĞǌŝĞŶ;ǁŝĞďĞĚĞŶŬƚĚŝƚƚŽĐŚ͍ͿŬƵŶŶĞŶǁŝũŶŝĞƚǌŽĂůƐĞĞŶŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶŐƌŽĞŶͲ͕ŐůĂƐĞŶ
ƌĞƐƚĂĨǀĂůƐĐŚĞŝĚĞŶ͘,ĞƚǁŽƌĚƚŽŽŬŶŝĞƚŽƉŐĞŚĂĂůĚ͘
'ůĂƐŐĂĂŶǁĞŶƵǌĞůĨĂƉĂƌƚŚŽƵĚĞŶĞŶďƌĞŶŐĞŶĚĂƚǌĞůĨŶĂĂƌĚĞŐůĂƐďĂŬ͘

dŽƚǌŽǀĞƌ͕ŵĂĂƌŚĞƚǁŽƌĚƚǀĞƌǀŽůŐĚ͘

ĞƐƚƵƵƌ,ƵŝƐĚƵŝŶĞƌĞůĂŶŐ





sƵƵƌƚŽƌĞŶ>ĂŶŐĞ:ĂĂƉ
ĞŐŝŶŵĞŝǁĞĞƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬƵŝƚĚĂƚĚĞǀƵƵƌƚŽƌĞŶ>ĂŶŐĞ:ĂĂƉǀĞŝůŝŐƚĞďĞŶĂĚĞƌĞŶŝƐ͘sĂŶĂĨĚĂƚŵŽŵĞŶƚŝƐ
ŚĞƚŐĞďŝĞĚǁĞĞƌƚĞďĞƚƌĞĚĞŶ͘/ŶƐĞƉƚĞŵďĞƌǀĞƌƐĐŚĞĞŶŚĞƚĂĚǀŝĞƐƌĂƉƉŽƌƚƉƌŽĐĞƐĞǀĂůƵĂƚŝĞĚĞ>ĂŶŐĞ:ĂĂƉ
ǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐďƵƌĞĂƵĂŬĞƌĞŶdŝůůǇ͘ŝƚƌĂƉƉŽƌƚĞǀĂůƵĞĞƌƚĚĞŵĂŶŝĞƌǁĂĂƌŽƉĚĞŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐƐƚĂĂƚǀĂŶĚĞ
ǀƵƵƌƚŽƌĞŶƚƵƐƐĞŶϭϵϴϴĞŶϮϬϮϮƚŽƚƐƚĂŶĚŝƐŐĞŬŽŵĞŶ͘ZŝũŬƐǁĂƚĞƌƐƚĂĂƚŚĞĞĨƚĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƉĞƌŝŽĚĞŽŽŬ
ŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶŐĞǀŽĞƌĚŵĞƚŝŶŐĞŶŝĞƵƌƐďƵƌĞĂƵƐƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐŽƉĚĞŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚĞĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐ͘

Vuurtoren en omgeving ‘veilig’ tot een windkracht vanŐĞŵŝĚĚĞůĚϵŽĨŚŽŐĞƌĞĂƵĨŽƌƚ
ĞŬĂŶƐŽƉƐƚŽƌŵĞŶŶĞĞŵƚƚŽĞĞŶďŝũĞĞŶŐĞŵŝĚĚĞůĚĞǁŝŶĚŬƌĂĐŚƚϵŽĨŚŽŐĞƌǁŽƌĚƚĚĞƚŽĞŐĂŶŐƐǁĞŐ
ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶǌĂůŚĞƚŐĞďŝĞĚƌŽŶĚŽŵĚĞǀƵƵƌƚŽƌĞŶŶŝĞƚƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬǌŝũŶ͘
EĂĚĞƐƚŽƌŵǌĂůĞƌĞĞŶŝŶƐƉĞĐƚŝĞƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶĚŽŽƌĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŵƚĞďĞŽŽƌĚĞůĞŶŽĨĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ
ǁĞĞƌǀƌŝũŐĞŐĞǀĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘/ŶĚŝĞŶǀĂŶƵŝƚĚĞŝŶƐƉĞĐƚŝĞďůŝũŬƚĚĂƚĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐŶŝĞƚǀƌŝũŐĞŐĞǀĞŶ
ŬĂŶǁŽƌĚĞŶǌĂůĚŝƚŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǁŽƌĚĞŶďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘

WƌŽĐĞƐĞǀĂůƵĂƚŝĞĚĞ>ĂŶŐĞ:ĂĂƉ
,ĞƚŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞŚĞĞĨƚŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞŐĞǀĞŶŽŵĚĞƚŝũĚůŝũŶƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘hŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĚŝĞĚŽŽƌĂŬĞƌ
ĞŶdŝůůǇŝƐƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚďůĞĞŬĚĂƚĚĞĞĞƌĚĞƌŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚĞƚŝũĚůŝũŶĞĞŶĂĂŶƚĂůŚŝĂƚĞŶ
ďĞǀĂƚƚĞ͘KƉZŝũŬƐŽǀĞƌŚĞŝĚ͘ŶůŝƐŚĞƚǀŽůůĞĚŝŐĞƌĂƉƉŽƌƚŵĞƚĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐĞŶƚĞƌƵŐƚĞůĞǌĞŶ͘

ĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐŝŶŐĞŶŝĞƵƌƐĚŝĞŶƐƚĞŶ
ĨŐĞůŽƉĞŶǌŽŵĞƌŝƐZŝũŬƐǁĂƚĞƌƐƚĂĂƚŝŶŐĞƐƉƌĞŬŐĞǁĞĞƐƚŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŝŶŐĞŶŝĞƵƌƐďƵƌĞĂƵƐ͘ĞŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ
ǁĂƌĞŶƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌŚĞƚĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐƐƚƌĂũĞĐƚďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚĞĞŶƐƚƵĚŝĞĨĂƐĞĞŶǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌ
ĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ͘,ĞƚĚŽĞůĚĂĂƌǀĂŶŝƐŽŵŵĞĞƌŬĞŶŶŝƐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽƉƚĞŚĂůĞŶďŝũĚĞ
ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŝŶŐĞŶŝĞƵƌƐďƵƌĞĂƵƐǀŽŽƌĞĞŶǌŽĞĨĨĞĐƚŝĞĨŵŽŐĞůŝũŬĞĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐ͘

&ƵŶĚĞƌŝŶŐƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƉĞƌŝŽĚĞǌŝũŶĞƌŐƌĂĂĨǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŐĞǁĞĞƐƚƌŽŶĚŽŵĚĞ>ĂŶŐĞ:ĂĂƉ͘ĞŐƌĂĂĨǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ
ǁĂƌĞŶŶŽĚŝŐŽŵďŝũĚĞŚŽƵƚĞŶƉĂůĞŶǀĂŶĚĞĨƵŶĚĞƌŝŶŐƚĞŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶĞŶĞĞŶĨƵŶĚĞƌŝŶŐƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬƵŝƚƚĞ
ǀŽĞƌĞŶ͘,ĞƚĚŽĞůǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝƐŚĞƚďĞƉĂůĞŶǀĂŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞƐƚĂĂƚǀĂŶĚĞĨƵŶĚĞƌŝŶŐĞŶ͘

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŬŝũŬŽƉƌŝũŬƐǁĂƚĞƌƐƚĂĂƚ͘Ŷů
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sĞƌƐůĂŐĞǀĂůƵĂƚŝĞďŝũĞŶŬŽŵƐƚZŽŶĚũĞƵůƚƵƵƌ
Verslag
evaluatie bijeenkomst Rondje Cultuur
,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶĚŽŶĚĞƌĚĂŐϮϳŽŬƚŽďĞƌϮϬϮϮ
dŝũĚĞŶƐĞĞŶŐĞĂŶŝŵĞĞƌĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŝŶŚĞƚŽƌƉƐŚƵŝƐŚĞďďĞŶĞĞŶ
ĚĞƌƚŝŐƚĂůĚĞĞůŶĞŵĞƌƐĞĞŶƚĞƌƵŐďůŝŬŐĞŐĞǀĞŶŽƉŚĞƚǀĞƌůŽŽƉǀĂŶŚĞƚ
Z͘͘,͘ŐĞŚŽƵĚĞŶŽƉǌŽŶĚĂŐϭϮ:ƵŶŝϮϬϮϮ͘ĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌŽƉĞŶĚĞŵĞƚĚĞ
ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐĚĂƚĚĞŬŽŵĞŶĚĞŶĞŐĞŶĚĞĂĨůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚZ͘͘,ǌĂů
ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶŽƉǌŽŶĚĂŐϰũƵŶŝϮϬϮϯ͘
ĞǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚǌĂůǁŽƌĚĞŶŐĞŚŽƵĚĞŶŽƉ
ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϮϯŵĂĂƌƚϮϬϮϯ͘ĞƌĞĂĐƚŝĞƐǀĂŶĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐŽǀĞƌŚĞƚůĂĂƚƐƚŐĞŚŽƵĚĞŶZ͘͘,͘ǁĂƌĞŶ
ŽǀĞƌǁĞŐĞŶĚǌĞĞƌƉŽƐŝƚŝĞĨ͘EĂĂƐƚŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚĞŶǀŽŽƌĚĞŬƵŶƐƚĞŶŵƵǌŝŬĂůĞŽƉƚƌĞĚĞŶƐǁĂƐŚĞƚǁĞĞƌĞĞŶ
ĨĞĞƐƚǀĂŶŚĞƚŽŶƚŵŽĞƚĞŶǁĂĂƌŚĞƚĞǀĞŶĞŵĞŶƚŽŵďĞŬĞŶĚƐƚĂĂƚ͘
ĞŽƉĞŶŝŶŐƐĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶĚĞĞǆƉŽƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶǀĂŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞĂƵƚŽ’ƐǀĂŶ&ƌĂŶƐ,ĞŶĚƌŝŬƐĞŶĚĞŽŶƚŚƵůůŝŶŐǀĂŶ
ĚĞǁĂůǀŝƐǀĞƌƌŝĐŚƚĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ:ĂŶĚĞŽĞƌƚƌŽŬŬĞŶǀĞĞů
ďĞůĂŶŐƐƚĞůůĞŶĚĞŶ͘ĞŬĂůůŝŐƌĂĨŝĞůĞƐƐĞŶŝŶŚĞƚŬĞƌŬũĞǀĂŶWŝĞƚǀĂŶŽĞƐďƵƌŐ
ŬƌŝũŐĞŶŽƉǀĞůĞƌǀĞƌǌŽĞŬĞĞŶǀĞƌǀŽůŐ͘ŝĞŽŽŬĚĞĂĂŶŬŽŶĚŝŐŝŶŐŝŶĚĞǌĞ
ŽƌƉƐŬƌĂŶƚ͘
<ĂƌŝŶǀĂŶĚĞƌtĂůŚĂĚŵĞƚŚĂĂƌĨĂŵŝůŝĞĞŶǀƌŝĞŶĚŝŶŶĞŶǁĞĞƌĞĞŶƚŽƉĚĂŐ͘
,ĞƚƉƵďůŝĞŬƐƚŽŶĚŝŶĚĞƌŝũǀŽŽƌĞĞŶďĞǌŽĞŬĂĂŶŚĂĂƌƐƉƌŽŽŬũĞƐƚƵŝŶŵĞƚ
ƉƌĂĐŚƚŝŐĞŵƵǌŝŬĂůĞŽƉƚƌĞĚĞŶƐĞŶŬŽĨĨŝĞŵĞƚŐĞďĂŬ͘/ŶĚĞǌĞĂŵďŝĂŶĐĞ
ƌĞĂůŝƐĞĞƌĚĞŶ<ĂƌŝŶĞŶŚĂĂƌƚĞĂŵeen record omzet van €ϭϮϬϬ͕ͲǁĂĂƌǌĞ
ƐƚĂĂŶĚĞĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞĞŶǁĞůǀĞƌĚŝĞŶĚĂƉƉůĂƵƐǀŽŽƌŵŽĐŚƚŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘
ĞƚŽƚĂĂůŽƉďƌĞŶgst van het R.C.H 2022 is €ϮϱϬϬ͕Ͳ͘Vanuit vorige opbrengsten is €ϮϬϬϬ͕ͲďŝũŐĞĚƌĂŐĞŶĂĂŶŚĞƚ
ŶŝĞƵǁĞ,ƵŝƐĚƵŝŶĞƌŝĐŽŽŶĚĞǁĂůǀŝƐ͘sŽŽƌĚĞďĞƐƚĞĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞďƵĚŐĞƚǌĂůŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚǁŽƌĚĞŶǁĞůŬĞ
ǀĂŶĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞĞŶŶŝĞƵǁĞƉůĂŶŶĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘
EĂĚĞƌŽŶĚǀƌĂĂŐǀĞƌǌŽƌŐĚĞWĞƚĞƌ:ŽŶĂƐ͕ĚĞŽŶƚǁĞƌƉĞƌĞŶŵĂŬĞƌǀĂŶĚĞǁĂůǀŝƐ͕ĞĞŶďŽĞŝĞŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞ
ŽǀĞƌŚĞƚƉƌŽĐĞƐǀĂŶŽŶƚǁĞƌƉƚŽƚŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶŚĞƚďĞĞůĚŽƉŚĞƚƉƌĂĐŚƚŝŐĞŐĞƌĞŶŽǀĞĞƌĚĞŽƌƉƐƉůĞŝŶ͘
ĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚǁĞƌĚŶĂƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶŚĞƚŽĨĨŝĐŝģůĞŐĞĚĞĞůƚĞŝŶĞĞŶŐĞǌĞůůŝŐƐĂŵĞŶǌŝũŶĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ͘
&ƌĞĞŬĞůůŝŶŐĂ͘

,ĞƌŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐŽƌƉƐƉůĞŝŶ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ͘
'ƌĂĂŐǁŝůŝŬŚŝĞƌďŝũĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐǀĂŶĚĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉŚĞƌŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐŽƌƉƐƉůĞŝŶďĞĚĂŶŬĞŶǀŽŽƌŚƵŶŝŶǌĞƚĞŶ
ŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͘'ĞƐƚĂƌƚŵĞĚŝŽϮϬϭϵͬϮϬϮϬŚĞďďĞŶǁŝũĚŝǀĞƌƐĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞƐŐĞǀŽĞƌĚŽǀĞƌĚĞŝŶǀƵůůŝŶŐ
ŐƌŽĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƉĂĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ĞǆƉĞƌƚƐĚŝĞƚĞŵĂŬĞŶŚĂĚĚĞŶŵĞƚŝŶǀƵůůŝŶŐĞŶŐƌŽĞŶůĂŶŐƐĚĞ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŬƵƐƚǌŝũŶŚŝĞƌǀŽŽƌĂĚǀŝĞƐŶĂĂƌƚŽĞŐĞŚĂĂůĚ͘DĞƚĚĞŬĞƵǌĞǀĂŶĚǌŽŝŶĚĞůƐͲďƵƌĞĂƵtĞƐƚϴ͕
ĚŽŽƌĚĞǀĂŶĚŝƌĞĐƚŝĞǀĂŶĚĞtŽŶŝŶŐƐƚŝĐŚƚŝŶŐ͕ǌŝũŶǁŝũĞĞŶŝĞƚƐĂŶĚĞƌĞǁĞŐŝŶŐĞƐůĂŐĞŶ͘
,ĞƚĚƵŝŶůĂŶĚƐĐŚĂƉŝƐŶĂĂƌďŝŶŶĞŶŐĞŚĂĂůĚďŝũĚĞŝŶǀƵůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚŽƌƉƐƉůĞŝŶ͘ĞŐƌŽĞŶŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐƐƚĂĂƚĞƌŶƵ
ƉƌĂĐŚƚŝŐďŝũ͕ĚĞďŽŵĞŶĞŶƉůĂŶƚĞŶĚŝĞŶŝĞƚŐŽĞĚĂĂŶŐĞƐůĂŐĞŶǌŝũŶǁŽƌĚĞŶďŝŶŶĞŶŬŽƌƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘<ůĞŝŶĞ
ĚĞƚĂŝůƐǁŽƌĚĞŶŶŽŐŝŶŐĞǀƵůĚ͕ĞƌŬŽŵĞŶŶŽŐƉƌĂĐŚƚŝŐĞďĂŶŬũĞƐĞŶŶŝĞƵǁĞǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐďŽǀĞŶĚĞĞŶƚƌĞĞǀĂŶŚĞƚ
Dorpshuis. Kan het niet laten om even wat foto’s te laten zien van de start project groen en ŚĞƚŝŶďůŽĞŝ
ƐƚĂĂŶĚĞŐƌŽĞŶŽƉŚĞƚŽƌƉƐƉůĞŝŶ͘EĂŵĞŶƐ,͕:ĂŶZŽĞůŽĨƐĞŶ͘

Onze buren op het dorp: Interview met Carien Lely en Audrey Satoer
In augustus 1673 vond in de Noordzee ter hoogte
van Huisduinen / Den Helder de slag om Kijkduin
plaats. Een gevecht tussen de Nederlandse en de
FransͲEngelse vloot, die gewonnen werd door ons
volk onder aanvoering van Michiel de Ruyter. In
2023 is dat 350 jaar geleden en dat wordt volgend
jaar zeker onder de aandacht gebracht, een themajaar. Zo vertellen Carien Lely en Audrey Satoer mij
als ik een gesprek met deze medewerksters heb
over het Atlantikwall Centrum en Fort Kijkduin.
Audrey Satoer zag in de corona tijd een vacature langskomen, er werd een bedrijfsleider m/v gezocht voor de
beide toeristische attracties op Huisduinen. Na 20 jaar verbonden geweest te zijn aan de bioscoop, met vaak
avonddiensten, was zij wel klaar voor een nieuwe uitdaging. De vacature kwam voorbij in de vervelende corona
tijd, waarin alles beperkt werd en ze dacht ‘als ik nu nog wat anders wil gaan doen, dan is dit misschien wel het
juiste moment’ en ze werd na sollicitatie aangenomen. Audrey werkt fulltime in haar functie, maar in tegenstelling tot het bioscoopleven is dat nu meestal overdag. De hoofdtaak van Audrey is globaal het runnen van de
exploitatie, zorgen dat alle bedrijfsͲprocessen
draaien en alles dus goed loopt.
Fort Kijkduin bestaat al een aantal jaren en men
is nu bezig met een professionaliseringͲslag. Er is
een toekomstͲvisie om het geheel voor de
komende 20 jaar upͲtoͲdate te maken en dat
houdt in dat na de herfstvakantie het Aquarium
tijdelijk wordt gesloten. De routing in het
Aquarium wordt heel anders, maar zoals Audrey
het vertelt wel interessant om het op die manier
te doen. Audrey: “je begint dan bovenaan bij de
zee en daarin daal je verder af omlaag, dus eerst
nog de getijdenwerking en dan duikt de bezoeker onder het wateroppervlak. Om dan uiteindelijk uit te komen
bij Chris de Potvis”. 
Bij de potvis komt een mooie expositie over de walvisvaart in Huisduinen; deze zou eerst in het Dorpshuis
komen, maar krijgt nu een permanente plek in Fort Kijkduin. Naast het Aquarium gaat men ook aan de slag met
het horeca gedeelte om het anders in te delen. En dat is best een uitdaging met zo’n grote ruimte. 
Carien Lely is als algemeen medewerkster bezig met het dagelijks ‘bemannen’ van het Atlantikwall Centrum. Ze
ontvangt de bezoekers, als er vragen zijn kan zij vertellen over het gebouw en de expositie en ook zij zorgt voor
de dagelijkse gang van zaken. Het museum ging open in 2019 en dat ging aanvankelijk prima, maar de coronatijd en de daarmee samenhangende lockdowns hebben hun invloed gehad. Carien: “eigenlijk maken we een
nieuwe start, we moeten weer werken aan de naamsbekendheid van het Centrum”. Dat is best wel lastig omdat
het museum min of meer wat onzichtbaar in de wijk ligt, mensen moeten het echt al weten en er naar toe
komen. 
Terwijl ik met de dames in gesprek ben, in die grote algemene ruimte van Kijkduin, horen we best veel Duits in
en om de kassa. Het lijkt wel of de Duitse gezinnen het hele jaar door vakantie hebben en Carien vertelt mij dat
het komt omdat er veel deelstaten zijn: “iedere deelstaat heeft zijn eigen vakantieperiode, er is dus spreiding en
zodoende gaat het door”! Verder meldt zij dat bezoekers vaak positief zijn over hun bezoek en dat er vooral
interesse is vanuit de tweede en derde generatie na de oorlog. Zij hebben soms minder kennis over de Tweede
Wereldoorlog en het Centrum biedt een goed stuk educatie voor deze doelgroep.
Onder het gebouw is ook nog een grote kelder en het zou fantastisch zijn als ze deze konden gebruiken voor
tijdelijke exposities. Helaas staat hier, net als in de rest van Den Helder, het grondwater hoog en is dit financieel
nog geen haalbare kaart. 



Over kaarten gesproken, de twee musea zijn samen te bezoeken met een combikaart. Op mijn vraag of er
aansluiting komt bij de Museumkaart vertelt Audrey dat, als het tot de mogelijkheden behoort, zouden ze
beiden daar mogelijk bij aan willen sluiten, maar doordat ze een zeeaquarium hebben, is dat niet zo
makkelijk in verband met de regelgeving. Audrey: “we zijn nog aan het onderzoeken wat wel kan en of we
dat dan daadwerkelijk gaan doen. Dit geldt voor beide vestigingen. Het Atlantikwall Centrum is wat dat
betreft makkelijker, omdat het geen aquarium heeft”.
Hebben deze twee hardwerkende dames nog vrije tijd om er een hobby op
na te houden? Ze schieten allebei in de lach, want het is wel duidelijk dat
hun week behoorlijk is gevuld. Carien vertelt dat ze drie opgroeiende
kinderen van 12,15 en 16 jaar heeft, waarvan de twee jongens aan rugby
doen. Voor de rugbyclub doet ze handͲ en spandiensten; verder is er een
hond, wat goed is om in beweging te blijven en de rest van de tijd gaat op
aan het onderhouden van de sociale contacten. (foto links: Carien)
De studerende kinderen van Audrey zijn uitwonend, dus zijn zij nog met z’n
tweetjes thuis. In de spaarzame vrije tijd wil ze nog wel eens lezen en
kleuren voor volwassenen, want dat is heerlijk ontspannend om te doen! En
verder is zij nog steeds filmfanaat en bezoekt ze de bioscoop. “Het hangt af van de trailer of ik een film wil
zien, maar ik ben wel gek van Science Fiction / Fantasy of een goede oorlogsfilm
alsmede een kostuumdrama”. Voor de eerste categorie is er dus iets om naar
uit te zien, want in december komt de nieuwe Avatar film in de bioscoop.
Er is voldoende werk aan de winkel bij deze twee toeristische hotspots op
Huisduinen. Hopelijk kan het Aquarium na de verbouwing weer open in de
kerstvakantie; daarnaast gaat er natuurlijk gewerkt worden aan het themajaar
2023 ‘de Slag om Kijkduin’, die dus bijna 350 jaar geleden heeft plaats
gevonden. Ik dank beide dames voor het gesprek met alle leerzame informatie.
Meer bezoekersinformatie: https://atlantikwallcentrum.nl/
https://fortkijkduin.nl/ 



Interview: Jo Aggenbach 













(foto rechts: Audrey)



Museumuitje Rudi van de Wint succes
Op 8 oktober stond de bus klaar voor de kunstliefhebbers van Rudi vd Wint. Helaas geen volle bak maar
wel een zeer gezellig gezelschap dat er veel zin in had. Reisleider Jan Dop verrast de inzittenden bij vertrek
met de mededeling dat de toegang tot het museum voor iedereen gratis is: het is ‘Alkmaars ontzet’, een
toevalligheid die goed uitkomt. Het museumplein in Alkmaar is drukker dan normaal en er heerst een
goede sfeer. Lees hieronder een tweetal reacties:
Puck en Jack van Deutekom: het leek wel een beetje op een schoolreisje jammer dat de bus niet vol was.
Een leuke bijkomstigheid: het was 8 oktober Alkmaars ontzet en dus was het gezellig druk op het plein voor
het museum en dan ook nog gratis toegang! De tentoonstelling was de moeite waard goed verzorgd in
een mooi gebouw. Op deze manier zijn we toch iets meer te weten gekomen over Rudi vd Wint en zijn
werk. Ook de nazit in het dorpshuis was bijzonder gezellig! Dus wat ons betreft zeker voor herhaling
vatbaar.
Rieneke Veken: Een reis naar het oneindige, in het stedelijk museum van Alkmaar, de oneindigheid zoals
Rudi van de Wint die zag. En hij is de beroemdste kunstenaar die ons dorp ooit gekend
heeft. Na een heerlijk kopje koffie gingen we in kleine groepjes de zalen in en begrepen
toen pas hoe groot hij is geweest! We zagen de gigantische doeken, de indrukͲ
wekkende metalen objecten, de intense kleuren van zijn schilderijen. Na afloop bracht
de trouwe bus ons terug naar het dorpshuis waar we gezellig wat konden napraten
onder het genot van een wijntje. En ja, behalve Huisduiners zijn we ook Hollanders: het
was allemaal gratis! Mocht in de toekomst iets dergelijks opnieuw georganiseerd
worden dan zal onze groep zeker weer van de partij zijn.
Bedankt H.B., voor deze prachtige dag!! (foto: Elly Mooy en Ida van Doesburg)


ŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŝŶǀƵůůŝŶŐdŝůůĞŶŚŽĨĞŶŚĞƌŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐŽŵŐĞǀŝŶŐĞĞǁĞŐ
KƉǁŽĞŶƐĚĂŐĂǀŽŶĚϭϮŽŬƚŽďĞƌŚĞĞĨƚĞƌ͕ŵĞƚĞĞŶϱϬͲƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐƵŝƚ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶĞŶďĞůĞŝĚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ
ǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶ,ĞůĚĞƌ͕ĞĞŶďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶŝŶ&Žƌƚ<ŝũŬĚƵŝŶŽǀĞƌĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
dŝůůĞŶŚŽĨ͘ŝƚůĞǀĞŶƐďĞƐƚĞŶĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉƌŽũĞĐƚŝƐ
ŐĞƌŝĐŚƚŽƉϲϬнďĞǁŽŶĞƌƐ͕ĚŝĞŵĞƚŶĂŵĞǁŽŽŶĂĐŚƚŝŐǌŝũŶ
;ŐĞǁĞĞƐƚͿŽƉ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ͘Zo’n 25 bewoners hebben zich
ŶĂĚĞϭĞƐŝŐŶĂůĞŶŽǀĞƌĚĞǌĞƉůĂŶŶĞŶ͕ĚŝƌĞĐƚĂĂŶŐĞŵĞůĚĂůƐ
ǌĞĞƌŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ͘ŝƚǌŝũŶďĞǁŽŶĞƌƐĚŝĞŚƵŶƌƵŝŵĞ
ǁŽŶŝŶŐǁŝůůĞŶǀĞƌůĂƚĞŶŽŵǁĂƚŬůĞŝŶĞƌƚĞŐĂĂŶǁŽŶĞŶŽƉ
ŽŶƐĚŽƌƉ͘ĞǌĞŐĞŶĞƌĞƌĞŶĚĂŶŐĞůŝũŬĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐǀŽŽƌ
ŶŝĞƵǁĞũŽŶŐĞƌĞďĞǁŽŶĞƌƐ͘EĂĞĞŶĂĂŶƚĂů͕ǀŽŽƌǀĞĞů
ŝŶǁŽŶĞƌƐǁĂƚĨƌƵƐƚƌĞƌĞŶĚĞĚŝŐŝƚĂůĞƚĞĂŵƐĞƐƐŝĞƐ͕ŶƵĚĂŶ
ǁĞĞƌĞŝŶĚĞůŝũŬƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐĞĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚĚĞƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚŝŶŐ
ǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶ,ĞůĚĞƌ͘WƌĞƚƚŝŐ͕ĚĂƚŽŽŬĚĞŶŝĞƵǁĞ
ǁĞƚŚŽƵĚĞƌŚƌŝƐĚĞ<ŽŶŝŶŐŶĂŵĞŶƐŚĞƚŽůůĞŐĞǀĂŶΘt͕
ĂĂŶǁĞǌŝŐǁĂƐ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŝƐĞƌŽŽŬŐĞƐƉƌŽŬĞŶŽǀĞƌŝĚĞĞģŶ
ǀŽŽƌĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐĞĞǁĞŐĞŶŚĞƚĚŝũŬůŝĐŚĂĂŵ͘
EĂĞĞŶŝŶůĞŝĚĞŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ǌŝũŶ
ĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐǀĞƌĚĞĞůĚŽǀĞƌϱǁĞƌŬŐƌŽĞƉũĞƐ͕ŵĞƚƉĞƌ
ƚĂĨĞůĞĞŶĂŶĚĞƌƚŚĞŵĂŽǀĞƌĚĞŝŶǀƵůůŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞ
ƉůĂŶŶĞŶ͘ĞƚŚĞŵĂ’ƐǁĂƌĞŶŽ͘Ă͘ƚǇƉĞǁŽŶŝŶŐďŽƵǁ͕
ŶĂƚƵƵƌŝŶƌĞůĂƚŝĞƚŽƚƐƚŝŬƐƚŽĨ͕ǀĞƌŬĞĞƌƐďĞǁĞŐŝŶŐĞŶ͕
ƉĂƌŬĞĞƌŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŽŵĚĞ
ĞĞǁĞŐ͘,ĞƚǁĂƌĞŶƐƚĞǀŝŐĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞƐŽŶĚĞƌůĞŝĚŝŶŐǀĂŶ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŐĞƐƉƌĞŬƐůĞŝĚĞƌƐ͘,ĞƚŝƐǁĞůĚƵŝĚĞůŝũŬ
ŐĞǁŽƌĚĞŶĚĂƚĞĞŶƌƵŝŵĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞ
ĂĂŶǁĞǌŝŐĞĚŽƌƉĞƌƐ͕ǀŽŽƌŵĞĞƌĚĂŶĚĞǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚĞ
ϵǁŽŶŝŶŐĞŶǁĞůŬĞǌŝũŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞ
ŐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚĞƉůĂŶŶĞŶ͕ǌŝũŶ͘KŽŬĚĞŝŶǀƵůůŝŶŐŵĞƚ
ŐƌŽƚĞƌĞĞŶŬůĞŝŶĞƌĞďŽƵǁǀŽůƵŵĞƐǁĞƌĚƉŽƐŝƚŝĞĨ
ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘DĞĞƌǁŽŶŝŶŐĞŶďĞƚĞŬĞŶƚǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ
ŽŽŬŵŝŶĚĞƌƉĂƌŬĞĞƌǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬŵŝŶĚĞƌ
ǀĞƌŬĞĞƌƐďĞǁĞŐŝŶŐĞŶůĂŶŐƐĚĞ<ŝũŬĚƵŝŶůĂĂŶ͘ĞǌĞƉĂƌŬĞĞƌƉůĞŬŬĞŶŵŽĞƚĞŶĞůĚĞƌƐŝŶŚĞƚĚŽƌƉ;Ž͘Ă͘ĂĂŶĚĞ
ĞĞǁĞŐͿŐĞǀŽŶĚĞŶǁŽƌĚĞŶ͘KŽŬĚĞŶŝĞƵǁĞƉůĂĂƚƐǀĂŶĚĞǌǁĞŵǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŽƉŚĞƚĚŝũŬůŝĐŚĂĂŵŝƐŶŽŐĞĞŶ
ĚŝƐĐƵƐƐŝĞƉƵŶƚ͘ĞĐŽŶĐůƵƐŝĞƐĞŶŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶŶƵĚŽŽƌŚĞƚĂŵďƚĞůŝũŬĂƉƉĂƌĂĂƚǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ,
ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚĞŶƚĞƌƵŐŐĞŬŽƉƉĞůĚŝŶĞĞŶǀĞƌǀŽůŐƐĞƐƐŝĞŝŶŚĞƚǀŽŽƌũĂĂƌǀĂŶϮϬϮϯ͘

EĂŵĞŶƐďĞƐƚƵƵƌ,͕:ĂŶZŽĞůŽĨƐĞŶ͘






INSTALLATIETECHNIEK
STORING & ONDERHOUD
KEUKENS & BADKAMERS

WWW.WILMS.NL

Voor uw complete mondverzorging

www.dollardlaan.nl

Peter van Beusekom,tandarts en team

0223-681681

BASE 1 • SHIPS AGENCY

BASE 2 • WAREHOUSING

3 • AIR LOGISTICS
BASE 2

Het Nieuwe Diep 22
1781 AC Den Helder

Scheepmakersweg 5
1786 PD Den Helder

Luchthavenweg 10F
1786 PP Den Helder

+31(223) 614700 (24/7)
agencies@dhss.nl

+31(223) 717320
warehouse@dhss.nl

+31(223) 717311
dhairport@dhss.nl

EŝĞƵǁĞŽƉŐĂŶŐŶĂĂƌŚĞƚƐƚƌĂŶĚǀĂŶ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ͘
ŝŶĚĞůŝũŬŝƐŚĞƚǌŽǀĞƌ͕ĞƌŬŽŵƚĞĞŶŶŝĞƵǁĞƚŽĞŐĂŶŐƐǁĞŐǀĂŶĂĨƐƚƌĂŶĚƐůĂŐ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶŶĂĂƌŚĞƚƐƚƌĂŶĚƉĂǀŝůũŽĞŶ
&ĂĐƚŽƌϯϬĞŶĚĞǁĂƚĞƌƐƉŽƌƚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘ƌǁŽƌĚƚĞĞŶĂĐŚƚŚŽŶĚĞƌĚŵĞƚĞƌůĂŶŐĨŝĞƚƐͲĞŶǁĂŶĚĞůƉĂĚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘
ǀĞŶƚĞƌƵŐŬŝũŬĞŶĚŝŶŵŝũŶĂĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶǌŝĞŝŬĚĂƚǁŝũŽƉϭϰĂƉƌŝůϮϬϭϲŽŶƐĞĞƌƐƚĞŽǀĞƌůĞŐŚĞďďĞŶŐĞŚĂĚŵĞƚ
ŚĞƚ,ŽŽŐŚĞĞŵƌĂĂĚƐĐŚĂƉEŽŽƌĚĞƌŬǁĂƌƚŝĞƌ;,,E<ͿŽǀĞƌĚĞĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞǁĞŐ͘ůƐ^^EĞŶ,ƵŝƐĚƵŝŶĞƌ
ĞůĂŶŐŚĞďďĞŶǁŝũůĂƚĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉŽůŝƚŝĞŬĞƉĂƌƚŝũĞŶŝŶŐĞƐĐŚĂŬĞůĚŽŵĞǆƚƌĂĚƌƵŬƵŝƚƚĞŽĞĨĞŶĞŶŽƉĚĞ
ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐŚŝĞƌǀĂŶ͘
“/ŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶǀĂŶϮϬϭϲƐƚĂĂƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶĚĂƚŚĞƚŐĞĞŶŽĨĨŝĐŝĞĞůĨŝĞƚƐƉĂĚŝƐ͕ŵĂĂƌĞƌǁĞůǁŽƌĚƚŐĞĨŝĞƚƐƚĞŶ
ƚĞǀĞŶƐĚĂƚŚĞƚďŝũĚĞEtĂůƐĨŝĞƚƐƉĂĚǁŽƌĚƚŐĞǌŝĞŶ͘,ŽŽŐŚĞĞŵƌĂĂĚƐĐŚĂƉEŽŽƌĚĞƌŬǁĂƌƚŝĞƌŝƐŽƉĚĂƚ
ŵŽŵĞŶƚďĞǌŝŐŽŵƚĞŬŝũŬĞŶŽĨĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶǌĂŶĚĞƌŝŐĞŽƉůŽƐƐŝŶŐĚĞsĞƌůĞŶŐĚĞ,ĞůĚĞƌƐĞĞĞǁĞƌŝŶŐ
ǀĞƌƐƚĞƌŬƚŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘sŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶŚĞƚǌŽŵĞƌƐĞŝǌŽĞŶǁŽƌĚƚĞƌŵĞĞƌĚĞƌĞŵĂůĞŶŐĞŵŽŶŝƚŽƌĚĞŶǁŽƌĚĞŶĞƌ
ǀĞƌƐƚƵŝǀŝŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŐĞƚƌŽĨĨĞŶ͕ĚŝƚƚĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝĞǀĂŶŚĞƚĂƐĨĂůƚŽƉŚĞƚĚŝũŬůŝĐŚĂĂŵĚĂƚĂĨŐĞŬĞƵƌĚŝƐ͘/Ŷ
ϮϬϭϲĞŶϮϬϭϳǁŽƌĚƚŚĞƚĞǆƚƌĂǌĂŶĚǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƚĞŐĞŶĚĞĚƵŝŶǀŽĞƚŐĞůĞŐĚ͘ĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚǀŽŽƌĨŝĞƚƐĞƌĞŶĚĞ
bevoorrading met auto’s is hierbij in het geding. ĞƐůŽƚĞŶǁŽƌĚƚƚŽƚŚĞƚĂĂŶďƌĞŶŐĞŶǀĂŶĚĞƐƚĞůĐŽŵƉůĂƚĞŶŽƉ
ŚĞƚǀĞƌŚĂƌĚĞŐĞĚĞĞůƚĞ͘DĂĂƌũĂ͕ĚĞďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞĨŝŶĂŶĐŝģŶĞŶǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶŚŽƵĚĞŶĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐŚŝĞƌǀĂŶŶŽŐ
ũĂƌĞŶop”.
ƌŬŽŵƚŶƵĞĞŶŐŽĞĚĞŽƉůŽƐƐŝŶŐǀŽŽƌĚĞďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚƐƚƌĂŶĚǀŽŽƌĚĞƐƚƌĂŶĚŐĂŶŐĞƌƐ͕ǁĂƚĞƌƐƉŽƌƚĞƌƐ
ĞŶĚĞƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌĚĞďĞǀŽŽƌƌĂĚŝŶŐĞŶŚƵůƉĚŝĞŶƐƚĞŶ͘EŽŐŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬŝƐŽĨĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚĞǀƌĂĂŐǀĂŶ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐĞŶĚĞƌĂĂĚƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐŚĞĞĨƚŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶŽŵƚƵƐƐĞŶĂůůĞƉŝĞƌĞŶŵĞĞƌĚĞƌĞĞŶƚƌĞĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚƚĞĐƌĞģƌĞŶ͘,ĞƚŬŽŵƚŶŝĞƚĚƵŝĚĞůŝũŬŽǀĞƌŝŶĚĞƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶĞŶŚĞƚĨŝůŵƉũĞǁĞůŬĞŐĞƚŽŽŶĚǌŝũŶ͘Ğ
ǀĞƌǌĂŶĚŝŶŐǀĂŶĚĞĚŝũŬǌĂůĞǀĞŶǁĞŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌĚĞƐƚƌĂŶĚŐĂŶŐĞƌƐ͕ŵĂĂƌĚĞŽƉǌĞƚǀĂŶŚĞƚŐĞŚĞĞůǌŝĞƚĞƌ
ĞƌŐŐŽĞĚƵŝƚ͘ůǀĂƐƚĞĞŶƉƌĂĐŚƚŝŐĞĂĂŶǁŝŶƐƚǀŽŽƌ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ͘KŶǌĞĚĂŶŬŚŝĞƌǀŽŽƌŐĂĂƚƵŝƚŶĂĂƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ĞŶ,ĞůĚĞƌ͕ŚĞƚ,ŽŽŐŚĞĞŵƌĂĂĚƐĐŚĂƉ͕ĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞE,͕ĚĞ<ŽƉtĞƌŬƚĞŶŚĞƚtĂĚĚĞŶĨŽŶĚƐ͘
KƉǁǁǁ͘ĚĞŶŚĞůĚĞƌ͘ŶůͬƐƚƌĂŶĚŽƉŐĂŶŐƐƚĂĂƚĞĞŶŐĞƚĞŬĞŶĚĨŝůŵƉũĞĚĂƚĞĞŶŝŶĚƌƵŬŐĞĞĨƚŚŽĞĚĞƐƚƌĂŶĚŽƉŐĂŶŐĞƌ
ƵŝƚŐĂĂƚǌŝĞŶ͘EĂŵĞŶƐďĞƐƚƵƵƌ,ƵŝƐĚƵŝŶĞƌĞůĂŶŐ͕:ĂŶZŽĞůŽĨƐĞŶ͘



ĨŽƚŽĂĂŶŐĞůĞǀĞƌĚ

HoroscoopͲanalyse Christiaan Fos de Jongh 5 juli 2022. 


Fos is een gevoelige en kwetsbare jongen waar de buitenwereld niets van
merkt. 
In het eerste contact tast hij de omgeving af en komt rustig over met een
krachtige uitstraling. 
Hij maakt een bedachtzame en evenwichtige indruk. 
Er is een grote intensiteit en behoefte aan diepgang. 
Fos wil het naadje van de kous weten en alles doorgronden, daarnaast is hij heel
nieuwsgierig. 
Fos heeft een hele sterke wil en een sterke behoefte aan erkenning. 
Het is van cruciaal belang voor Fos dat zijn moeder voldoende emotionele steun
geeft en dat hij tegelijkertijd wordt aangemoedigd zijn eigen weg te gaan. 
Fos speelt graag spelletjes die een beroep doen op zijn denkvermogen. 
Hij vindt het heerlijk om zijn verstand zowel voor plezier, maar ook voor praktische zaken te benutten. 

Door zijn sterke wil is er veel energie en wanneer Fos boos is, dan is hij heel boos. 
Onderdrukte woede kan tot lichamelijke kwalen leiden en daarom is sporten een goede uitlaatklep. Fos
mag leren zijn energie te beheersen zonder te onderdrukken, dit voorkomt onenigheid in de omgang met
anderen. 

Hobby's en ontspanning zullen zijn hele leven een grote rol spelen. 
Creativiteit, sportieve aktiviteiten, amusement, kunst. 
Mogelijk zal hij veel energie en tijd besteden aan een hobby waar hij een inkomen mee kan verdienen. 
Het is zeker niet uitgesloten dat hij zelfstandig gaat werken. 
Fos is verzot op "handenarbeid" en moeilijke technieken krijgt hij onder de knie. (metaalbewerking?) 
Voor Fos is het belangrijk om zijn analytisch en kritisch vermogen positief te gebruiken in ontwerpen, uitpluizen en onderzoeken. 
Fos is voorzichtig, zorgvuldig en gedisciplineerd. 
Hij bekijkt het leven praktisch en wil eerst weten wat het nut van iets is. 
Op oudere leeftijd vindt hij schrijven misschien wel de leukste hobby. 

Fos geniet van inspirerende gesprekken, vooral van vriendschappelijke discussies of debatten. 
Hij heeft een messcherp verstand en hij wil zijn standpunt duidelijk kunnen beargumenteren. 
Als een "zelfstandig denker" komt hij op voor zijn mening. 
Fos kan een vertrouwelijke relatie opbouwen met kinderenͲmensen die hij nog maar enkele minuten kent,
hij kan iemands ware karakter snel doorzien. (paranormaal begaafd?) 

Geneeskunde, docent en rechtenstudie komen naar voren in zijn analyse. 

Fos is een vernieuwer die oude structuren en conditioneringen wil doorbreken, zodat er ruimte is voor
nieuwe originele ideeën. 


Henriëtte van Hamersveld.
hca.vanhamersveld@quicknet.nl 
www.astrologieͲzonnekracht.net 

SINT
MAARTEN
Vrijdag 11 november 2022 “is het weer de dag” dat de kinderen al zingende met hun
lampion langs de huizen in ons dorp komen. Deze dag worden de kinderen vanaf 17.30 uur
uitgenodigd om tijdens hun rondje hun lampionnen of zelf gemaakte creatie te laten zien in
het Dorpshuis. De kinderen die langskomen, krijgen dan wat lekkers aangeboden.
Wij wensen de jongeren deze avond veel succes toe met hun rondje door ons dorp.
Een deel van de gemaakte foto’s wordt geplaatst op de facebookpagina van het
Dorpshuis Huisduinen.

SINTERKLAASINTOCHT OP HUISDUINEN
zaterdag 19 november 2022, aanvang 13.00 uur
(verzamelen Dorpsplein 12.45 uur)

Het wordt als van oudsher dit jaar weer een ouderwetse Sinterklaasintocht op ons dorp.
Dus wij rekenen op veel kinderen. Laten wij met veel pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s
en de toekomstige inwoners naar het dorpsplein komen.Lekker genieten van de kinderen
en meelopen met de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Natuurlijk zal dit alles weer
gebeuren onder de muzikale begeleiding van kapel De Knorhanen. Samen met de kinderen
wordt er een kleine ronde gemaakt door het dorp. Daarna start de feestmiddag met
Sinterklaas en zijn Pieten in het Dorpshuis.
Dit jaar willen wij weer het Dorpshuis versieren met kindertekeningen voor Sinterklaas.
Inleveren tekst voor kinderen die bij de Sint willen komen en/of tekeningen voor de Sint
op vrijdagavond 18 november van 18.00 tot 20.00 uur.

dŽƵƌĚĞ>ĂƐĂůůĞϮϬϮϯ
sĂŶϬϭƚͬŵϬϰũƵŶŝǁŽƌĚƚŝŶϮϬϮϯĂůǁĞĞƌĚĞϲϴƐƚĞ;͊ͿdŽƵƌĚĞ>ĂƐĂůůĞǀĞƌƌĞĚĞŶ͕ĞĞŶǁŝĞůĞƌǁĞĚƐƚƌŝũĚǀŽŽƌ
ĂŵĂƚĞƵƌƐ͘^ŝŶĚƐϮϬϭϳŽƉĚĞǌĂƚĞƌĚĂŐĞŶǌŽŶĚĂŐĂĂŶŐĞǀƵůĚŵĞƚĞĞŶƚǁĞĞĚĂĂŐƐĞĚĂŵĞƐǁĞĚƐƚƌŝũĚ͕ŝŶŵŝĚĚĞůƐ
ĞĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚŵĞƚĚĞŵĞĞƐƚĞĚĂŵĞƐĂĂŶĚĞƐƚĂƌƚŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚŝŶĚĞǌĞŬůĂƐƐĞ͘KŽŝƚďĞŐŽŶŶĞŶĂůƐĞĞŶ
DĂƌŝŶĞŬŽĞƌƐĞŶƐŝŶĚƐϭϵϳϰĚŽŽƌŐĞŐĂĂŶĂůƐƐƚŝĐŚƚŝŶŐŵĞƚĞĞŶĂĂŶƚĂůǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐƵŝƚĚĞ,ĞůĚĞƌƐĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘
EĂĞĞŶĂĂŶƚĂůũĂƌĞŶǁĞŐŐĞǁĞĞƐƚƚĞǌŝũŶ;ĐŽƌŽŶĂ͕ŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐŽƌƉƐƉůĞŝŶͿƵŝƚ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶŝƐŚĞƚĚĞŝŶƚĞŶƚŝĞǀĂŶ
ĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞǀĂŶĚĞdŽƵƌĚĞ>ĂƐĂůůĞ;dĚ>ͿŽŵŝŶϮϬϮϯĠĠŶǀĂŶĚĞĞƚĂƉƉĞƐǁĞĞƌĚŽŽƌ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶƚĞůĂƚĞŶ
ƌŝũĚĞŶĞŶǁĞůŽƉǌĂƚĞƌĚĂŐϬϯũƵŶŝ͘tŝũƌĞĂůŝƐĞƌĞŶŽŶƐĚĂƚĚŝƚĞŶŝŐĞŽǀĞƌůĂƐƚŵĞƚǌŝĐŚŵĞĞǌĂůďƌĞŶŐĞŶ͘D͘ď͘ǀ͘ĚĞ
ďŝũŐĞǀŽĞŐĚĞŬĂĂƌƚũĞƐĞŶƵŝƚůĞŐǁŝůůĞŶǁŝũĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶĂĂŶŐĞǀĞŶǁĂƚŽŶǌĞďĞĚŽĞůŝŶŐĞŶǌŝũŶŽƉ
ǌĂƚĞƌĚĂŐϬϯũƵŶŝ͘
dŝũĚĞŶƐĚĞdĚ>ƌŝũĚĞŶǌŽǁĞůĚĞĚĂŵĞƐĂůƐĚĞŚĞƌĞŶŚƵŶĞŝŐĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚ͘ŝĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶďĞƐƚĂĂŶƵŝƚƚǁĞĞ
ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ͗ĞĞŶƚŝũĚƌŝƚŝŶĚĞŽĐŚƚĞŶĚǀĂŶĐĂϬϵ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚĐĂϭϭ͘ϭϱƵƵƌĞŶĞĞŶĞƚĂƉƉĞǁĞĚƐƚƌŝũĚǀĂŶĐĂϭϭ͘ϰϱ
ƵƵƌƚŽƚĐĂϭϱ͘ϭϱƵƵƌ͘sŽŽƌďĞŝĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶŐĞůĚƚĚĂƚĞĞƌƐƚĚĞĚĂŵĞƐƌŝũĚĞŶĞŶĚĂĂƌŶĂĚĞŚĞƌĞŶ͘EĂĚĞ
ĚĂŵĞƐǌĂůĞƌĐĂĞĞŶŚĂůĨƵƵƌƚƵƐƐĞŶǌŝƚƚĞŶǀŽŽƌĚĂƚĚĞŚĞƌĞŶƐƚĂƌƚĞŶ͘
DŽĐŚƚƵŶ͘Ă͘ǀ͘ĚĞǌĞŬĂĂƌƚũĞƐƚŽĐŚŶŽŐǀƌĂŐĞŶŽĨŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶŬƵŶƚƵĚĞǌĞǀſſƌϮϭŶŽǀĞŵďĞƌƌŝĐŚƚĞŶ
ĂĂŶ͗tŝŵƌŬĞůĞŶƐŽŽŬĞ͕ĞŵĂŝů͗ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌΛƚŽƵƌĚĞůĂƐĂůůĞ͘ŶůŽĨŵŽďŝĞůĞƚĞů͗ϬϲͲϯϰϯϳϳϮϬϵ͘


<ĂĂƌƚƚŝũĚƌŝƚǀĂŶϬϵ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚĐĂϭϭ͘ϭϱƵƵƌ




<ĂĂƌƚĞƚĂƉƉĞǁĞĚƐƚƌŝũĚ
dŝũĚĞŶ͗ĚĂŵĞƐ͗ϭϭ͘ϰϱƵƵƌƚŽƚĐĂϭϯ͘ϬϬƵƵƌͬŚĞƌĞŶϭϰ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚĐĂϭϱ͘ϭϱƵƵƌ




Zaterdag 14 januari
nieuwjaars bijeenkomst
voor leden, donateurs, vrijwilligers, adverteerders
en iedereen die zich bij het dorp en Huisduiner Belang betrokken voelt.

Vanaf 19.30 uur en met de
muzikale medewerking
van Bart Brandjes.

Na het geslaagde Back to the sixties feest van 2 oktober
nu op veler verzoek het vervolg daarop!

Zondagmiddag 29 januari spetterend
optreden van Crossfire in het dorpshuis.
Van 14.00 tot 18.00 uur in het dorpshuis.
Entree € 5,-

Beleef je mooiste dag van je leven
in het nostalgische
Huisduinerkerkje nabij
Voor informatie
strand en duinen!
en reserveringen
kunt u contact opnemen met de afdeling
Burgelijke Stand van het
stadhuis in Den Helder.
Tel: 14 0223

UW
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ELKAARAFGESTEMD
AFGESTEMD
NEEM
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CONTACTOP
OPVIA
VIA0223
0223646422223434
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DEMOGELIJKHEDEN
MOGELIJKHEDEN

MIDDENWEG
MIDDENWEG131,
131,1782
1782BD
BDDEN
DENHELDER
HELDER
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6422
2234
34

INFO@LEEUWESTEIN.NL
INFO@LEEUWESTEIN.NL

Zuivelboerderij Tesselaar

De lekkerste zuivel Komt uit de
Huisduinerpolder.
Maandag
15:30 – 18:00
Hét adres voor een
ontspannende 15:30
schoonheidsen/of
Woensdag
– 18:00
Hét adres
voor een
ontspannende
schoonheidspedicurebehandeling.
En ingeval
je iemanden/of
pedicurebehandeling.
En
ingeval
u
iemand
aangenaam wilt verrassen,
wij cadeaubonnen
Vrijdag verkopen15:30
– 18:00
aangenaam
verrassen,
verkopen wij
MET EEN wilt
MOOI
VOORUITZICHT!
cadeaubonnen
met een mooi
vooruitzicht!
Zaterdag
10:00
– 17:00
Namens de schoonheidsspecialistes van
UwHET
schoonheidsspecialistes,
ZEESPIEGEL-TEAM!
Karin Weemhoff-Femke Nieuwenhuis-Shirley van Noord
Cornelis
10-A -- 1782
1782VB
VB Den
DenHelder
Helder
Cornelisde
deHoutmanstraat
Houtmanstraat 10-A
T:T: (0223)
www.dezeespiegel.nl
(0223)668
668 769
769 -- W:
W: www.dezeespiegel.nl

Badhuisstraat 53 1789AJ Huisduinen

‘Voor sfeer & kleur!’
TUIN

DIER

HUIS

TUINCENTRUM DEN HELDER
Texelstroomlaan 1 | 0223 618 858
info@tuincentrumdenhelder.nl | tuincentrumdenhelder.nl

Hier had uw
advertentie
kunnen staan.
Neem contact op met
twenty four hours a day,
P. vanseven
Beusekom:
06 - 551 92 551
days a week at your service
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NIEUW
IN DEN
HELDER
!

Voor elke klus.

Hét adres voor een ontspannende schoonheids- en/of
Hét adres
voor een ontspannende
schoonheidspedicurebehandeling.
En ingeval
je iemanden/of
pedicurebehandeling.
En ingeval
iemand
aangenaam
wilt verrassen, verkopen
wijucadeaubonnen
aangenaam
verrassen,
verkopen wij
MET EEN wilt
MOOI
VOORUITZICHT!
cadeaubonnen met een mooi vooruitzicht!
Namens de schoonheidsspecialistes van
UwHET
schoonheidsspecialistes,
ZEESPIEGEL-TEAM!
Karin Weemhoff-Femke Nieuwenhuis-Shirley van Noord
Cornelis
10-A -- 1782
1782VB
VB Den
DenHelder
Helder
Cornelisde
deHoutmanstraat
Houtmanstraat 10-A
T:T: (0223)
www.dezeespiegel.nl
(0223)668
668 769
769 -- W:
W: www.dezeespiegel.nl

Bouwcenter Govers in Den Helder heeft alle bouwmaterialen in
huis voor de aannemer, bouwspecialist, timmerman, stukadoor,
tegelzetter, zzp’er en de klusser. In het ruime afhaalmagazijn kun
je gemakkelijk, snel én droog je spullen laden.

‘Voor sfeer & kleur!’
TUIN

DIER

BOUWMATERIALEN | HOUT EN PLAAT | TEGELS | IJZERWAREN

HUIS

TUINCENTRUM DEN HELDER
Texelstroomlaan 1 | 0223 618 858
info@tuincentrumdenhelder.nl | tuincentrumdenhelder.nl

twenty four hours a day,
seven days a week at your service

Hier had uw
advertentie
kunnen staan.

Bestellen op
bouwcenter.nl

Bezorging op
elke plek

6.000 artikelen
direct leverbaar

Op werkdagen vanaf
7.00 uur open
Zaterdag van 8.30 tot
12.30 uur

Bouwcenter Govers | Energieweg 4b, 1785 AD Den Helder
T (0223) 74 00 24 | www.bouwcentergovers.nl

Neem contact op met
P. van Beusekom: 06 - 551 92 551

Jouw thuis,
onze tegels!
Lutterman Tegels BV | Industrieweg 12 | 1785 AG Den HelderrT: 0223 636300 | E: info@lutterman.nl

Bewoners koken voor elkaar!
Omdat Monique gestopt is met koken, nadat zij dit jaren
met veel liefde in het dorpshuis voor de bewoners van
Huisduinen heeft gedaan, vonden wij dat dit concept niet
verloren mocht gaan. Dus de koppen bij elkaar gestoken
en bedacht dat we dit moesten voortzetten. Maar hoe?
Nou hadden wij bedacht, wij gaan niet iedere maand zelf
koken maar vinden dat er iedere maand weer andere
‘koks’ de kans moeten krijgen.
Dus vanaf 4 november een nieuw concept, 1x per maand koken bewoners (donateurs en leden) voor
elkaar. Vindt jij het ook leuk om te koken, geef je dan bij ons op.
Wat houdt dit in? Jij of jullie bepalen zelf het recept, doen de boodschappen en koken in het dorpshuis.
Ook zorg je ervoor dat er mensen achter de bar staan, en na afloop uiteraard de keuken weer netjes
achterlaten. Voor de afwas zijn er altijd vrijwilligers ;Ͳ).
In de keuken van het dorpshuis ligt een mapje waarin staat waar je alles kunt vinden en hoe alles werkt.
Ongeveer 2 weken van tevoren geef je de titel van het eten aan ons door, wij zorgen dat het op Facebook
vermeld wordt. Gelukkig zijn er al veel enthousiaste mensen die zich hebben opgegeven om te koken,
maar er kunnen er altijd meer bij! Als je wilt koken, graag in overleg met ons, dan kunnen wij kijken welke
datum nog beschikbaar is. We hopen dat we op deze manier het koken voor elkaar weer leven in kunnen
blazen.
De eerste keer is op 4 november, dan gaan wij koken, het wordt een curry. Daarna zijn de eerstvolgende
data 2 december, 20 januari en 17 februari. Mee eten? Geef je snel op! Vol=Vol. Als je je wel hebt opgegeven maar toch niet kunt komen, dan wel even afmelden graag, in dat geval kan er weer iemand
anders komen eten.
Aanmelden voor koken of alleen eten: etendorpshuis@gmail.com
Tot dan! Groetjes, Annet, Melanie, Natascha en Antoinette

Huisduinervrouwenavond
Jawel, ook deze komt er weer aan, de voorbereiding is in volle gang. We gaan naar KeyͲKeg,
krijgen daar een rondleiding en uitleg over hun producten. Wist je dat er drie dorpsgenoten
werken? Daarna: gezellig borrelen en eten in het Dorpshuis! Hoe dat georganiseerd wordt,
kom ik nog op terug.
Zin in? Let dan op de komende Dorpskrant waarin ik alle informatie uit de doeken zal doen over vertrektijd, kosten en eindtijd. Truus 
Foto’s: voorgaande HDvrouwenavonden


,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶĂůƐƉůĂĂƚƐŶĂĂŵ;ƚŽƉŽŶŝĞŵͿĞŶĂůƐĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ ĚŽŽƌ:ĂĐŬŵďƌŝŽůĂ
KƉϵĂƉƌŝůϮϬϮϮůĂƐŝŬŝŶĞĞŶůĂŶĚĞůŝũŬĚĂŐďůĂĚĚĂƚŽƉϰϳũĂƌŝŐĞůĞĞĨƚŝũĚǁĂƐŽǀĞƌůĞĚĞŶĂƌƚ,ŽŽĨƚǀĂŶ
,ƵǇƐĚƵǇŶĞŶ͕ĞĞŶŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚĐĂƌĚŝŽůŽŽŐ͕ǀĞƌďŽŶĚĞŶĂĂŶŚĞƚŵƉŚŝĂǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐƚĞƌĞĚĂ͘
ůƐŝŶǁŽŶĞƌǀĂŶ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶǁĞƌĚŵŝũŶŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŚĞŝĚŶĂĂƌĚĞŚĞƌŬŽŵƐƚǀĂŶĚĞŶĂĂŵ,ŽŽĨƚǀĂŶ
,ƵǇƐĚƵǇŶĞŶŐĞǁĞŬƚ͘/ŬŶĂŵŵŝũǀŽŽƌĚĞƌĞůĂƚŝĞƚƵƐƐĞŶĚĞĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ,ŽŽĨƚǀĂŶ,ƵǇƐĚƵǇŶĞŶĞŶĚĞ
ƉůĂĂƚƐŶĂĂŵ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶŶĂĚĞƌƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘

ĂƚďůĞĞŬŐĞĞŶŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬĞŽƉŐĂǀĞ͘DĂĂƌĚŽŽƌĚĞǁĞůǁŝůůĞŶĚĞŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞŚĞĞƌdŽŵ,ŽŽĨƚǀĂŶ
,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶǁĞƌĚŝŬŝŶĚĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŐĞƐƚĞůĚƚŽĐŚŚĞƚĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚĞǀŝŶĚĞŶ͘DŝũŶŝŶĨŽƌŵĂŶƚƐĐŚƌŝũĨƚǌŝũŶ
naam met “uij”, teƌĞĐŚƚ͕ǁĂŶƚŝŶĚŝǀĞƌƐĞƐƚĂŵďŽŽŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǀŝŶĚĞŶǁĞĚĞǌĞƐĐŚƌŝũĨǁŝũǌĞƚĞƌƵŐ͘/ŬďůŝũĨŝŶ
ŚĞƚǀĞƌǀŽůŐĚĞǌĞƐƉĞůǀŽƌŵŝŶĚĞĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵŚĂŶĚŚĂǀĞŶ͘ůƐĞƌŝŶĚĞƚĞŬƐƚƐƉƌĂŬĞŝƐǀĂŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞĚŽƌƉ
,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶǁŽƌĚƚĚĞƉůĂĂƚƐŶĂĂŵƵŝƚĞƌĂĂƌĚŽƉĚĞŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬĞǁŝũǌĞŐĞƐƉĞůĚ͘
tĂŶŶĞĞƌǁŽƌĚƚĚĞĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ,ŽŽĨƚǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚƐĂŵĞŶŐĞǀŽĞŐĚŵĞƚĚĞŶĂĂŵsĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ͍
ĞŶĂĂŵ,ŽŽĨƚ͕ĚŝĞŽŽŬĂĨǌŽŶĚĞƌůŝũŬǀŽŽƌŬŽŵƚ͕ŝƐǀĞƌďŽŶĚĞŶĂĂŶĞĞŶŽƵĚƉĂƚƌŝĐŝģƌƐŐĞƐůĂĐŚƚĂĨŬŽŵƐƚŝŐƵŝƚ
ŵƐƚĞƌĚĂŵĞŶŐĂĂƚŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůƚĞƌƵŐƚŽƚĚĞϭϰĞĞĞƵǁ͘
ĞŶĂĂŵsĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶďĞƐƚŽŶĚŽŽŬĂůŐĞƌƵŝŵĞƚŝũĚĂĨǌŽŶĚĞƌůŝũŬ͕ǀſſƌĞĞŶǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĚĞŶĂĂŵ,ŽŽĨƚ͘
KŽŬĚĞǌĞŶĂĂŵƚƌĞĨĨĞŶǁĞĂĂŶďŝũǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐǀĂŶĚĞŐĞŐŽĞĚĞďƵƌŐĞƌŝũ͕ŵĞƚŶĂŵĞŝŶ,ĂĂƌůĞŵ͘ĞŝĚĞ
ĨĂŵŝůŝĞƐďĞŚŽŽƌĚĞŶƚŽƚĚĞƐƚĞĚĞůŝũŬĞĂƌŝƐƚŽĐƌĂƚŝĞĞŶŽŶĚĞƌŚĞŶƚƌĞĨĨĞŶǁĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌƐ͕ůĞĚĞŶǀĂŶĚĞ
ǀƌŽĞĚƐĐŚĂƉ͕ƐĐŚĞƉĞŶĞŶĞŶƌĞŐĞŶƚĞŶ͘
tĞďĞŐŝŶŶĞŶĚĞǌŽĞŬƚŽĐŚƚŶĂĂƌĚĞŶĂĂŵǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĚĞsĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶƐŝŶϭϱϭϰ͘ĂŶǁŽŽŶƚŝŶ
,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ:ŽŽƐƚǀĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ͕ƐƚƵĚĞŶƚŽƉĚĞ>ĂƚŝũŶƐĞƐĐŚŽŽůŝŶĚĞ^ĐŚŽƵƚĞŶƐƚƌĂĂƚŝŶůŬŵĂĂƌ͕ĚĞ
ǀŽŽƌŐĂŶŐĞƌǀĂŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞDƵƌŵĞůůŝƵƐͲŐǇŵŶĂƐŝƵŵ͘



Huisduinen anno 1577. Rechts op de kaart (detail) van Lourens Pietersz. Is ‘West’ aangegeven. (NoordͲ,ŽůůĂŶĚƐƌĐŚŝĞĨ,ĂĂƌůĞŵͿ


,ĞĞƌůŝũŬŚĞŝĚ,ƵŝũƐĚƵŝŶĞŶ
,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶǁĂƐƌŽŶĚϭϱϬϬĞĞŶŚĞĞƌůŝũŬŚĞŝĚ;ƌĞĐŚƚƐŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞŐƌĂǀĞŶǀĂŶŐŵŽŶƚͿ͕ŵĂĂƌƐƚƌĂĂƚĂƌŵ͕
ĂůƚŚĂŶƐĚĂƚŝƐŽƉƚĞŵĂŬĞŶƵŝƚ͗
“/ŶĨŽƌŵĂĐŝĞ”ƵƉĚĞŶƐƚĂĞƚĨĂĐƵůƚĞǇƚ;ůĞǀĞŶƐǁŝũǌĞͿĞŶĚĞŐĞůĞŐĞŶƚŚĞǇƚ;ƐŝƚƵĂƚŝĞͿǀĂŶƐƚĞĚĞŶĞŶĚŽƌƉĞŶǀĂŶ
,ŽůůĂŶƚĞŶsƌŝĞƐůĂŶƚŐĞĚĂĞŶŝŶĚĞŶũĂĞƌĞDy/s͕;>ĞŝĚĞŶϭϴϲϲͿ͘

ĂĂƌŝŶůĞǌĞŶǁĞĞĞŶďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶ
,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶĚŽŽƌŽƌŶĞůŝƐĚƌŝĂĞŶƐǌŽŽŶ͕
ƉĂƐƚŽĞƌǀĂŶ,ƵǇƐĚƵǇŶĞŶ͕
tŝůůĞŵǀŽůŬĞƌƚƐǌŽŽŶ͕ƐĐĞƉĞŶ͕ĞŶŽƌŶĞůŝƐ
ĞůďĞƌƚƐ͕ŬĞƌĐŬŵĞĞƐƚĞƌ͗“,ƵǇƐĚƵǇŶĞŶĞƐ
een eylant, gelegen tusschen ‘tKŽŐĞ
ĞŶĚĞdĞǆĞů͕ĚĂĞƌŐĞĞŶŽĨƐĞůĚĞŶ
ǀĞƌƚŝĞƌŝŶŐĞĞƐǀĂŶǀƌĞĞŵĚĞůƵǇĚĞŶĞŶĚĞ
ŚĞďďĞŶĂůƚŝũĚƚŐĞƐƚĂĞŶŽŶĚĞƌĚĞŶŚĞĞƌĞ
ǀĂŶŐŵŽŶĚƚ͕ĞŶĚĞŚĞďďĞŶĂůƚŝũĚƚǀƌŝũ
ŐĞǁĞĞƐƚŝŶďĞĚĞĞŶĚĞƐƵďǀĞŶƚŝĞ;ŚƵůƉ͕
ƐƚĞƵŶͿǀĂŶĚĞŶŐƌĂǀĞǀĂŶĚĞŶůĂŶĚĞǀĂŶ
,ŽůůĂŶƚ͕ǌŽĞůĂŶŐĞŚĞŵůƵǇĚĞŶŐĞĚĞŶĐƚ͖
ĞŶĚĞŚĞďďĞŶŽŵƚƌĞŶƚϭϭϮŚĂĞƌƐƚĞĚĞŶ
ĚĂĞƌŽĨ;ǁĂĂƌǀĂŶͿĞƌϭϬĂůůĞĞŶůŝũŬǁĂƚ
ŚĞďďĞŶŽĨ;ŽŵǀĂŶͿƚĞůĞǀĞŶĞŶĚĞƌĞƐƚĞƐ
Ăƌŵ͕ĚŝĞĚĞƐĞǁŝŶƚĞƌŵĞĞƐƚĂůů;ĂůůĞĞŶͿ>ŝŶŬƐ;ŚŽĞŬ^ĐŚŽƵƚĞŶƐƚƌĂĂƚͿĚĞ>ĂƚŝũŶƐĞ^ĐŚŽŽůŝŶůŬŵĂĂƌĐŝƌĐĂϭϵϱϬ;ZĞŐŝŽŶĂĂů
ǁĂƚĞƌĚƌŝŶĐŬĞŶƐƵůůĞŶĞŶĚĞŐĞƚĂůĞƐĚĞ
ƌĐŚŝĞĨůŬŵĂĂƌͿ
ŶĂĞƐƚĞϭϬũĂĞƌĞŶŵĞĞƌŐĞŵĞĞƌĚĞƌƚĚĂŶ
ŐĞŵŝŶĚĞƌƚ”.
DĂĂƌŬůŽƉƚĚĞĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐƐƚƌĂĂƚĂƌŵǁĞů͍EĂƚƵƵƌůŝũŬ͕ŚŽĞĂƌŵĞƌŚŽĞŵŝŶĚĞƌďĞůĂƐƚŝŶŐ͘͘ĞŬŬĞƌŵĞůĚƚĞĐŚƚĞƌ
ŝŶ‘KŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĞŶďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĚĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞůĚĞƌ’;ϭϴϳϱͿĚĂƚ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶŝŶĚĞϭϲĞĞĞƵǁĞĞŶ
ǌĞŬĞƌĞǁĞůǀĂĂƌƚŬĞŶĚĞ͘
KƉϭϵĚĞĐĞŵďĞƌϭϱϭϰůĞĞŶĚĞ:ŽŽƐƚtŝůůĞŵƐǀĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶϭϬϬŐŽƵĚĞŶŐƵůĚĞŶƐĂĂŶĚĞŬĞƌŬŵĞĞƐƚĞƌ
‘ďĞƐƚĞĞĚƚƚŽƚƚĞƌƚǇŵŵĞƌĂŐŝĞǀĂŶĚĞƌŬĞƌĐŬĞ’͘<ĞŶŶĞůŝũŬŵŽĞƐƚĞƌŚĞƌƐƚĞůǁĞƌŬǀĞƌƌŝĐŚƚǁŽƌĚĞŶŽĨŵŽĞƐƚĚĞ
ŬĞƌŬŽƉŶŝĞƵǁŽƉŐĞďŽƵǁĚǁŽƌĚĞŶŶĂĞĞŶǌǁĂƌĞƐƚŽƌŵ͘
ĞĂĐŚƚĞƌŶĂĂŵǀĂŶ:ŽŽƐƚǀĞƌǁŝũƐƚŵŽŐĞůŝũŬŶĂĂƌĚĞ,ĞĞƌǀĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ͕ĞĞŶƐĐŚŽƵƚŽĨŽĨĨŝĐŝĞƌǀĂŶĚĞŚĞĞƌ
ǀĂŶŐŵŽŶƚ͕ďĞǌŝƚƚĞƌǀĂŶĚĞŚĞĞƌůŝũŬŚĞŝĚ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ͘

,ĂĂƌůĞŵ
,ŽĞŚĞƚǌŝũ͕:ŽŽƐƚǀĞƌƚƌĞŬƚŶĂĂƌ,ĂĂƌůĞŵĞŶǀĞƐƚŝŐƚǌŝĐŚĚĂĂƌĂůƐĚƌĂƉĞŶŝĞƌ;ĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶŚĞƚ&ƌĂŶƐĞǁŽŽƌĚ
ĚƌĂƉ͕ĚĂƚǁŽůůĞŶǁĞĞĨƐĞůďĞƚĞŬĞŶƚͿ͘,ŝũŚŽƵĚƚǌŝĐŚĚƵƐďĞǌŝŐŵĞƚŚĞƚǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐĞŶĞŶǀĞƌŬŽƉĞŶǀĂŶůĂŬĞŶ͘
:ŽŽƐƚƚƌŽƵǁƚĐŝƌĐĂϭϱϮϱŵĞƚĞĞŶƚŽƚŶŽŐƚŽĞŽŶďĞŬĞŶĚĞǀƌŽƵǁ͘,ŝũŽǀĞƌůŝũĚƚŝŶϭϱϰϭ͘hŝƚŚĞƚŚƵǁĞůŝũŬǁŽƌĚĞŶ
ǀŝĞƌŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞďŽƌĞŶ͘
,ĞƚĞĞƌƐƚĞŬŝŶĚŝƐtŝůůĞŵ:ŽŽƐƚĞŶǀĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ͕ŐĞďŽƌĞŶŽŵƐƚƌĞĞŬƐϭϱϮϲ͕ŵŽƵƚŵĂŬĞƌƚĞ,ĂĂƌůĞŵ͘dŝũĚĞŶƐ
ŚĞƚďĞŬĞŶĚĞďĞůĞŐǀĂŶĚĞƐƚĂĚǁĂƐŚŝũ‘WƌŽǀŝĂŶƚŵĞĞƐƚĞƌŽĨƚĞƵǇƚĚĞůĞƌǀĂŶĞĞƚďĂƌĞǁĂƌĞŶ’͘,ĂĂƌůĞŵǀĞƌůŽŽƌŚĞƚ
ďĞůĞŐ͕ŵĂĂƌůǀĂŵŽŽƌĚĚĞĚĞƐƚĂĚŶŝĞƚƵŝƚ͘tŝůůĞŵ:ŽŽƐƚĞŶ͕ŬĂƉŝƚĞŝŶĚĞƌƐĐŚƵƚƚĞƌŝũ͕ǁĂƐŵĞĚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ
ǀŽŽƌĚĞŽǀĞƌŐĂǀĞĞŶĚĞŽŶĚĞƌŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ͘/ŶϭϱϴϯǁŽƌĚƚŚŝũĚŽŽƌƉƌŝŶƐtŝůůĞŵǀĂŶKĂŶũĞďĞŶŽĞŵĚƚŽƚZĂĂĚ
ǀĂŶ,ĂĂƌůĞŵĞŶŝŶϭϱϵϲƚŽƚ^ĐŚĞƉĞŶǀĂŶĚĞ^ƚĂĚ͕ǁĂĂƌďŝũŚĞƚǁĂƉĞŶsĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶǁĂĂƌŽƉĞĞŶďŽŽŵŝƐ
ĂĨŐĞďĞĞůĚ͕ďĞŚŽŽƌƚ͘
,ŝũŽǀĞƌůŝũĚƚŝŶϭϲϬϯĞŶǁŽƌĚƚďĞŐƌĂǀĞŶŝŶĚĞ^ŝŶƚĂǀŽŬĞƌŬ͘,ŝũǁĂƐŐĞŚƵǁĚŵĞƚDĂƌŝƚŐĞWŝĞƚĞƌƐĚŽĐŚƚĞƌĞŶƵŝƚ
ĚŝƚŚƵǁĞůŝũŬǁĞƌĚŐĞďŽƌĞŶ͗:ŽŽƐƚtŝůůĞŵƐǌ͘ǀĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ͘

sŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚ,ŽŽĨƚǀĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ
:ŽŽƐƚtŝůůĞŵƐǌ͘ƚƌŽƵǁƚĐŝƌĐĂϭϱϵϬŵĞƚͲĞŶŶƵŬŽŵƚǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĞĞŶǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĞĞŶƚĞůŐƵŝƚŚĞƚ
ŐĞƐůĂĐŚƚ,ŽŽĨƚƚŽƚƐƚĂŶĚ–DĂƌŐƌŝĞƚ;'ƌŝĞƚŐĞŶͿ,ŽŽĨƚ͕ĞĞŶƐĐŚĂƚƌŝũŬĞĚŽĐŚƚĞƌǀĂŶ'ŽŽƐƐĞŶ:ĂĐŽďƐǌ͘,ŽŽĨƚĞŶ
'ƌŝĞƚ:ĂŶƐĚƌ͘ZŽŐŐĞďƌŽŽƚ͘
hŝƚĚŝƚŚƵǁĞůŝũŬǁŽƌĚĞŶǀŝĞƌŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞďŽƌĞŶ͘ĠŶĚĂĂƌǀĂŶŝƐĚĞŝŶϭϱϵϭŐĞďŽƌĞŶ:ĂĐŽďĚŝĞŶŝĞƚǌŝũŶǀĂĚĞƌƐ
ŶĂĂŵsĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶǌĂůĚƌĂŐĞŶ͕ŵĂĂƌĚŝĞǀĂŶǌŝũŶŵŽĞĚĞƌ͗,ŽŽĨƚ͘,ĂĚĚĞŶĂĂŵ,ŽŽĨƚŵĞĞƌĂĂŶǌŝĞŶ͍:ĂĐŽď
ŐĂĂƚƐƚƵĚĞƌĞŶĂĂŶĚĞ>ĞŝĚƐĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕ĨŝůŽƐŽĨŝĞĞŶǀƌŝũĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͘
,ŝũƚƌŽƵǁƚŝŶϭϲϭϳŵĞƚDĂƌŐĂƌŝƚŚĂĚƵYƵĞƐŶŽǇ͘ŝũŬƌŝũŐĞŶǀŝĞƌŬŝŶĚĞƌĞŶ
ůƐĚĞŽƵĚƐƚĞǌŽŽŶǀĂŶ:ĂĐŽďĞŶDĂƌŐĂƌŝƚŚĂ͕ZĞǇŶŝĞƌ;ϭϲϭϴͲϭϲϴϰͿǌŝĐŚŝŶƐĐŚƌŝũĨƚĂĂŶĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚǀĂŶ>ĞƵǀĞŶ
ŽƉϭϰũĂŶƵĂƌŝϭϲϯϵŶŽĞŵƚŚŝũǌŝĐŚ‘Renerus ab Hooft, Huysduynensi’͘ĂƚŝƐŶŝĞƚĚĞĞĞƌƐƚĞŬĞĞƌĚĂƚĚĞ
ƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚĞŶĂĂŵŝŶŐĞƐĐŚƌŝĨƚǀŽŽƌŬŽŵƚ͘ŝũĚĞŽŶĚĞƌƚƌŽƵǁǀĂŶZĞŝŶŝĞƌǁŽƌĚƚŚŝũŝŶĚĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞĂŬƚĞ
ǀĞƌŵĞůĚĂůƐ‘ĚĞ,ĞĞƌ,ŽŽĨƚǀĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ͕ĚǀŽĐĂĂƚǀĂŶĚ͘,ŽǀĞǀĂŶ,ŽůůĂŶĚ’͘sŽůŐĞŶƐŚƵŝĚŝŐŐĞďƌƵŝŬǌŽƵ
ĚĞŶĂĂŵĞŝŐĞŶůŝũŬsĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ,ŽŽĨƚŵŽĞƚĞŶůƵŝĚĞŶ͘

‘In de drapenierswinkel’ (1670). Schilderij van Adriaan van Bloemen. (Halwyll Museum Stockholm, Zweden)


/ƐĚĞĨĂŵŝůŝĞǀĂŶĂĚĞů͍
DĞŶǌŽƵŚĞƚďŝũĞĞŶĚƵďďĞůĞŶĂĂŵǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ͘ŶŚŽĞǁĞůĚĞĨĂŵŝůŝĞĞĞŶƉƌĂĐŚƚŝŐĨĂŵŝůŝĞǁĂƉĞŶǀŽĞƌƚŵĞƚ
ĚĂĂƌŽƉĂĨŐĞďĞĞůĚŝŶďůĂƵǁĞĞŶŬƌĂď͕ďĞŚŽƌĞŶĚďŝũĚĞĨĂŵŝůŝĞ,ŽŽĨƚ͕ĞŶŝŶǌŝůǀĞƌĞĞŶŐƌŽĞŶĞďŽŽŵŵĞƚďƌƵŝŶĞ
ƐƚĂŵ͕ĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĚĞ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶƐ͕ĚĞĚƵďďĞůĞŶĂĂŵŬŽŵƚŶŝĞƚǀŽŽƌŝŶĚĞůŝũƐƚŵĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞĂĚĞůůŝũŬĞ
ŐĞƐůĂĐŚƚĞŶĞŶŽŽŬŶŝĞƚŝŶ‘EĞĚĞƌůĂŶĚ’ƐWĂƚƌŝĐŝĂĂƚ’,ŚĞƚǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞůĂƵǁĞŽĞŬũĞ͘
tĂƚŝƐĚĞƐǇŵďŽůŝƐĐŚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶĚĞŬƌĂď͍/ŬŚĞďŐĞĞŶǀĞƌďĂŶĚŬƵŶŶĞŶǀŝŶĚĞŶŵĞƚĚĞĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ,ŽŽĨƚ
ĞŶŚĞƚƐĐŚĂĂůĚŝĞƌ͘ĞŶŐƌŽĞŶĞďŽŽŵŵĞƚďƌƵŝŶĞƐƚĂŵŝƐŵĞƚĞŶŝŐĞĨĂŶƚĂƐŝĞŶŽŐǁĞůĂĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶƚĞ
ǀĞƌďŝŶĚĞŶ͘



ƌŽŶŶĞŶ͗
ϭ
dŽŵ,ŽŽĨƚǀĂŶ,ƵŝũƐĚƵŝũŶĞŶ͕ŵƐƚĞƌĚĂŵ͘


Ϯ
ĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĐŚĞ>ĞĞƵǁ


DĂĂŶĚďůĂĚǀŽŽƌ'ĞƐůĂĐŚƚͲĞŶtĂƉĞŶŬƵŶĚĞŶƌ͘ϰ


:ƌŐ͘>yyy/s


ϯ
ZĞŐŝŽŶĂĂůƌĐŚŝĞĨůŬŵĂĂƌ


ϰ
EŽŽƌĚͲ,ŽůůĂŶĚƐƌĐŚŝĞĨ,ĂĂƌůĞŵ



;ŝƚĂƌƚŝŬĞůǁĞƌĚtevens geplaatst in het blad ‘Levend

Verleden’ǀĂŶĚĞ,ĞůĚĞƌƐĞ,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ƵŝƚŐĂǀĞ

ƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϮϮ͕ũĂĂƌŐĂŶŐϯϱŶƌ͘ϭͿ

&ĂŵŝůŝĞǁĂƉĞŶďĞŚŽƌĞŶĚĞďŝũĚĞĨĂŵŝůŝĞ,ŽŽĨƚ
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koffie lunch borrel
of diner? tot snel!
maandag & dinsdag

Altijd een heerlijke daghap

woensdag

Hamburger van de week € 10,50

donderdag t/m zondag

Luxe 3-gangen menu van de chef € 25,-

Waar vindt u ons?

` /deprincenkeet

Achterweg 2, Groote Keeten (Strandslag 8)
0224 - 227 082 www.deprincenkeet.nl

Volg ons op facebook voor acties,
aanbiedingen en nog veel meer!

Rare plantjes in het dorp…..


Al enige tijd vroeg ik mij af: wat zijn dat toch voor rare plantjes die overal rond het huis en in de tuin de kop op
steken. Ze staan langs de muren, tussen de stenen, onder de hortensia’s, ja zelfs onder de dennenbomen waar normaal gesproken zelfs geen grassprietje wil groeien! 
Niemand kon het me vertellen, ook de meest ervaren tuinͲen plantendeskundigen
niet en ook via internet werd ik niet veel wijzer na een toch wel nauwkeurige
beschrijving, maar ik moest een naam hebben…. Totdat… ik de plantjes zag staan
bij Rob en Anneke Dol en hier was ik Ͳhoe kan het ook andersͲ aan het juiste
adres! 
Maar ook hier was de “kennis” niet aan komen waaien. Bij de Hortus Den Helder
was het plantje totaal niet bekend. Pas nadat iemand een exemplaar meeͲ
genomen had naar de Leidse Hortus om te determineren kwam de oplossing, het
ging hier om
KLEIN GLASKRUID (lat. Parietaria judaica)

Rob en Anneke bedankt, hier kan ik wat mee nu ik de naam van het plantje weet!
Volgens internet is Klein glaskruid een vaste plant die behoort tot de brandnetelfamilie en is afkomstig uit het Middellandse zeegebied en de Europese westkust.
De grens van aanwezigheid werd lang gevormd door de lijn Amsterdam Ͳ Deventer, maar schuift nu langzaam op naar het noorden. (kaartje?) Op Vlieland bijv.
komt het plantje helemaal niet voor. (hè, vandaar dat ik het niet kende…!) Er
bestaat overigens ook nog een variant: Groot glaskruid (Parietaria officinalis) maar
die kom je hier niet tegen.

Klein glaskruid dankt zijn naam aan het feit dat het vroeger werd gebruikt om glas (glazen) en metaal mee te
poetsen. Persoonlijk vind ik het een beetje een vervelend plantje,
de bloempjes zijn kleverig, blijven in de vacht van de katten klitten
en ze woekeren enorm, veel “onkruid” wieden dus.
Een gedetailleerde beschrijving ga ik niet geven (wel een eigen
foto) en verder kan iedereen die meer wil weten over KLEIN
GLASKRUID dit zelf vinden op internet! 

Tot slot wil ik nog vermelden dat ik het toch even moest uitproberen, dus heb ik een paar plantjes in een emmer water laten
weken en met het sop mijn autoruiten gepoetst en…. Ik kan niet
anders zeggen: ze zijn wel heel erg schoon!

Jannie Visser, Kijkduinlaan


ĞϲϬƐĞĐŽŶĚĞŶǀĂŶĚĞdrie terriërs…
,ĞƚǁĂƐϭϵϴϵ͕^ƵƐĂŶĞŶŝŬǁĂƌĞŶĚƌƵŬďĞǌŝŐŵĞƚŚĞƚďĞŬŝũŬĞŶǀĂŶĂůůĞƌůĞŝďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶǀŽŽƌĞĞŶ
ŶŝĞƵǁŚƵŝƐŽƉĞĞŶůĞƵŬƉůĞŬũĞŽƉ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ͘DŝƐƐĐŚŝĞŶǁŽƌĚƚĚŝƚǁĞůŽŶƐŚƵŝƐ͍ŽƵŚĞƚŶŝĞƚƚĞ
ŬůĞŝŶǌŝũŶ͕ǌŽĂůƐŚĞƚŶƵŐĞƚĞŬĞŶĚŝƐ͍ŶǌĂůŚĞƚǁĞůůĞƵŬǌŝũŶ͕ǁŽŶĞŶop zo’n dorp?tĂƚǀŝŶĚĞŶĚĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶ͍ŽĞŶǁĞŚĞƚŽĨĚŽĞŶǁĞŚĞƚŶŝĞƚ͍
hŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĚĞĚĞŶǁĞŚĞƚǁğů͕ĞŶǁĂƚĞĞŶŐŽĞĚĞŬĞƵǌĞǁĂƐĚĂƚǌĞŐ͊EŽŐƐƚĞĞĚƐǌŝũŶǁĞďůŝũŽŵŝŶĚĂƚůĞƵŬĞ
ĚŽƌƉĂĂŶĚĞŬƵƐƚŝŶĚĞŬŽƉǀĂŶEŽŽƌĚͲ,ŽůůĂŶĚƚĞǁŽŶĞŶ͘^ƵƉĞƌŵŽŽŝ͕ĚĞĚƵŝŶĞŶĚŝĐŚƚďŝũ͕ŚĞƚƐƚƌĂŶĚ͕ĚĞ
ŶĂƚƵƵƌ͘KŬĠ͕ŝŶŵŝĚĚĞůƐǌŝũŶǁĞĚĂŶǁĞůǀĞƌŚƵŝƐĚŶĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌƉůĞŬũĞ͕ŵĂĂƌnog steeds in “het” dorp!
ŽǀĞŶĚŝĞŶ͕ŝŶƚǁĞĞͲĞŶͲĚĞƌƚŝŐũĂĂƌŵĂŐũĞŽŽŬǁĞůĞĞŶƐĞĞŶkeertje verhuizen….ƚŽĐŚ͍
ĞŶƉĂĂƌũĂĂƌŶĂĚĞǌĞƐƚĂƌƚ͕ŝŶũĂŶƵĂƌŝϭϵϵϯ͕ŬǁĂŵŽŶƐĞĞƌƐƚĞŚŽŶĚũĞďŝũŽŶƐǁŽŶĞŶ͕ŐĞŶĂĂŵĚZĞŬĞů͕ĞĞŶ
WĂƌƐŽŶZƵƐƐĞůů͘tel bekend van het logo met de oude grammofoon, “,ŝƐDĂƐƚĞƌƐsoice”. Een hondje ĚĂƚǀŽŽƌ
ĚĞũĂĐŚƚǁĂƐŐĞĨŽŬƚ͕ĞŶĚĂƚŚĞďďĞŶǁĞŐĞǁĞƚĞŶ͊ŶŽƌŵǀĞĞůĞŶĞƌŐŝĞ͕ƐŶĞůĞŶĞĞŶďĞĞƚũĞƚğĨĞů͘tĞůǁĂĂŬƐ͕ĞŶ
ŚŝũůĞĞƌĚĞŽŶƐĚĂƚĞĞŶŚŽŶĚĞĞŶǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞĂĂŶǀƵůůŝŶŐŝƐŝŶĞĞŶŽƉŐƌŽĞŝĞŶĚŐĞǌŝŶ͘ĞŶŚŽŶĚǀĞƌƉůŝĐŚƚũĞŽŵ
ĚƌŝĞŬĞĞƌƉĞƌĚĂŐĞĞŶǁĂŶĚĞůŝŶŐƚĞŵĂŬĞŶ͘ŶǁĂĂƌŬĂŶĚĂƚďĞƚĞƌĚĂŶŚŝĞƌŽƉ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ͍KŽŬĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
ŚĂĚĚĞŶŚŝĞƌŝŶĞĞŶĂĂŶĚĞĞů͕ǁĂŶƚŽŽŬǌŝũŵŽĞƐƚĞŶZĞŬĞůƌĞŐĞůŵĂƚŝŐƵŝƚůĂƚĞŶ͘tĂƚǁĂƌĞŶǌĞǀĞƌĚƌŝĞƚŝŐƚŽĞŶŚŝũ
ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŵŽĞƐƚŝŶƐůĂƉĞŶ͊
sĞĞƌƚŝĞŶũĂĂƌŝƐŚŝũŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ĞŶŝŶĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϬϴǁĞƌĚŚŝũŽƉŐĞǀŽůŐĚĚŽŽƌŽďďǇ͘KŽŬĞĞŶWĂƌƐŽŶZƵƐƐĞůů͕
ŵĂĂƌĚĂŶŐĞĨŽŬƚĂůƐĨĂŵŝůŝĞŚŽŶĚ͕ŶŝĞƚǀŽŽƌĚĞũĂĐŚƚ͘ĂƚďůĞĞŬŽŽŬǁĞů͕ǁĂŶƚŚŝũŬŽŶƌƵƐƚŝŐŶĂĂƐƚŽŶǌĞŬĂƚŝŶ
ŚĞƚǌŽŶŶĞƚũĞůŝŐŐĞŶ͘ĞŶĞĐŚƚĞĨĂŵŝůŝĞŚŽŶĚ͕ŚĞĞůǀŽŽƌǌŝĐŚƚŝŐŵĞƚŬůĞŝŶĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͕ŐŽĞĚŽƉŐĞǀŽĞĚĞŶŚŝũƐĐŚŽŽƚ
ďŝũŶĂŶŽŽŝƚƵŝƚǌŝũŶƐůŽĨ͘ůƐĚĂƚǁĞůŐĞďĞƵƌĚĞ͕ĚĂŶďůĞĞŬŚŝũĞĞŶĞĐŚƚĞƚĞƌƌŝģƌƚĞǌŝũŶ͗ǀŽŽƌŶŝĞŵĂŶĚďĂŶŐ͘tĂƚ
ŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶƉůĞǌŝĞƌŵĞƚŚĞŵŐĞŚĂĚ͘dŚƵŝƐ͕ŝŶŚĞƚŵŽŽŝĞ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ͕ĚŽŽƌĚĞĚƵŝŶĞŶĞŶůĂŶŐƐŚĞƚƐƚƌĂŶĚ͘
ĞǁĂŶĚĞůŝŶŐĞŶŬŽŶĚĞŶŶŝĞƚůĂŶŐŐĞŶŽĞŐǌŝũŶ͘DĂĂƌŽŽŬďŝũŶĂĂůůĞǀĂŬĂŶƚŝĞƐĞŶƌĞŝƐũĞƐǁĂƐŚŝũǀĂŶĚĞƉĂƌƚŝũ͘
tĂĂƌǁĞĂůůĞŵĂĂůŐĞǁĞĞƐƚǌŝũŶ͊DĞƚĚĞĂƵƚŽĞŶĚĞĐĂŵƉĞƌ͕ǀĂŶZŽĞŵĞŶŝģƚŽƚƵŝĚͲ^ƉĂŶũĞĞŶǀĂŶWŽůĞŶƚŽƚ
/ƚĂůŝģ͕ůĂŶŐƐĐĂŵƉŝŶŐƐĞŶĐĂŵƉĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ͕ŚŽƚĞůůĞƚũĞƐĞŶǀĂŬĂŶƚŝĞŚƵŝƐũĞƐ͘ŶĂĐŚƚĞƌŽƉĚĞƚĂŶĚĞŵ͕ŬŽŶŚŝũĚĂŶ
ŚĞĞƌůŝũŬŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶŝŶǌŝũŶŵĂŶĚůŝŐŐĞŶ͘ŝũŚĞƚŽƵĚĞƌǁŽƌĚĞŶŐŝŶŐŚĞƚƚĞŵƉŽŽŵůĂĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶĚĞ
ǁĂŶĚĞůŝŶŐĞŶŬŽƌƚĞƌƋƵĂĂĨƐƚĂŶĚĞŶůĂŶŐĞƌƋƵĂƚŝũĚƐĚƵƵƌ͘DĂĂƌƉůŽƚƐĞůŝŶŐ͕ďĞŐŝŶƐĞƉƚĞŵďĞƌ͕ŬǁĂŵŚŝũŶŝĞƚ
ŵĞĞƌǌŝũŶŵĂŶĚƵŝƚ͕ĞŶĚƌŽŶŬĞŶĂƚŶŝĞƚŵĞĞƌǀĂŶǁĞŐĞƉƌŽďůĞŵĞŶŵĞƚĚĞůĞǀĞƌ͘ĞŶƉĂĂƌĚĂŐĞŶůĂƚĞƌŚĞďďĞŶ
ǁĞŚĞŵŚĞůĂĂƐŵŽĞƚĞŶůĂƚĞŶŝŶƐůĂƉĞŶ͘
DĂĂƌĚĂŶŶƵŚĞƚŐŽĞĚĞŶŝĞƵǁƐ͗ĞƌŝƐǁĞĞƌĞĞŶũŽŶŐĞƉƵƉŝŶŚƵŝƐ͊ĞŶƚůĞǇŚĞĞƚŚŝũ͕ŶĞƚĂůƐŚĞƚĂƵƚŽŵĞƌŬ͘
'ĞǁĞůĚŝŐ͕ǁĂƚĞĞŶĞŶĞƌŐŝĞ͕ĞŶĞƌŐůŝĞĨ͊͊͊<ŝũŬŵĂĂƌĞĞŶƐĂůƐũĞŽŶƐƚĞŐĞŶŬŽŵƚ͘
,ĂŶƐĞŶ^ƵƐĂŶŐŶĞƌ͕ƵŝŶǁĞŐϯϲ

<ĞƌƐƚƐĨĞĞƌŽƉ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ


'ƌĂĂŐǌŽƵĚĞŶǁŝũĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶǁŝůůĞŶ
ǀĞƌǌŽĞŬĞŶŽŵĞƌǁĞĞƌĞĞŶĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞĂĨƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶŚĞƚũĂĂƌ
ǀĂŶƚĞŵĂŬĞŶ͘,ĞƚŝƐĞĞŶŵĞŵŽƌĂďĞůũĂĂƌŐĞǁŽƌĚĞŶŵĞƚĚĞ
ĂĨƌŽŶĚŝŶŐǀĂŶĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐǀĂŶŽŶƐŽƌƉƐƉůĞŝŶĞŶĚĞ
ƉůĂĂƚƐŝŶŐǀĂŶŚĞƚŬƵŶƐƚǁĞƌŬĚĞtĂůǀŝƐ͘DĂĂƌŽŽŬĚĞƐŝƚƵĂƚŝĞ
ƌŽŶĚŽŵĚĞǀƵƵƌƚŽƌĞŶĞ>ĂŶŐĞ:ĂĂƉǌĂůŽŶƐŶŽŐũĂƌĞŶůĂŶŐ
ďĞǌŝŐŚŽƵĚĞŶ͘
<ĞƌƐƚŽƉ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶŝƐũĂĂƌůŝũŬƐĞĞŶŵŽŽŝĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵ
ĞǀĞŶƐƚŝůƚĞƐƚĂĂŶďŝũĚĞǌĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝƐŝŶŵŝĚĚĞůƐĞĞŶ
ũĂĂƌůŝũŬƐďĞŐƌŝƉĚĂƚ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶĚĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐŚĞĞĨƚĂůƐ
ŬĞƌƐƚĚŽƌƉ͘ĂĂƌďŝũǁŽƌĚĞŶǀĞĞůǁŽŽŶŚƵŝǌĞŶ͕ƚƵŝŶĞŶ͕
ďŝũǌŽŶĚĞƌĞŐĞďŽƵǁĞŶ͕ŚŽƚĞůͬƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĞŶŽŶƐŽƌƉƐƉůĞŝŶŝŶ
ĚĞŬĞƌƐƚƐĨĞĞƌŐĞďƌĂĐŚƚ͘sŽŽƌǀĞĞůŝŶǁŽŶĞƌƐĞŶďĞǌŽĞŬĞƌƐŝƐŚĞƚ
ĂůƚŝũĚĚĞŵŽĞŝƚĞǁĂĂƌĚŽŵŝŶĚŝĞĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞƐĨĞĞƌĞĞŶƌŽŶĚũĞĚŽŽƌŚĞƚĚŽƌƉƚĞŵĂŬĞŶĞŶďŝũƚŚƵŝƐŬŽŵƐƚƚĞ
ŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĞĞŶŵŽŬǁĂƌŵĞĐŚŽĐŽůĂĚĞŵĞƚscheutje “Ɛtrohrum”͕ƐůĂŐƌŽŽŵĞŶĞĞŶƐƚƵŬũĞŬĞƌƐƚďƌŽŽĚ͘ŝƚŝƐ
ƵŝƚĞƌĂĂƌĚŵŽŐĞůŝũŬŝŶĞĞŶŐĞǌĞůůŝŐĞĨĂŵŝůŝĞƐĨĞĞƌŽĨďŝũŽŶǌĞŚŽƌĞĐĂĞŶͬŽĨƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐŽƉŽŶƐĚŽƌƉ͘sŽŽƌĚĞ
ŽƉǌĞƚǀĂŶ“Kerst op Huisduinen” ŚŽƉĞŶǁŝũĚĂƚŽŶǌĞŝŶǁŽŶĞƌƐŚƵŶďĞƐƚĞďĞĞŶƚũĞǀŽŽƌƚǁŝůůĞŶǌĞƚƚĞŶĂĂŶĞĞŶ
ŵŽŽŝĞĞŶŐĞǌĞůůŝŐĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚĚŽƌƉ͘DĞƚĞĞŶĂĂŶƚĂůǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŐĂĂŶǁŝũŚĞƚŽƌƉƐƉůĞŝŶŵĞƚŚĞƚŬĞƌŬũĞ
ĞŶŚĞƚŽƌƉƐŚƵŝƐŝŶĚĞŬĞƌƐƚƐĨĞĞƌďƌĞŶŐĞŶ͕ǁŝũŚŽƉĞŶŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌĚĂƚďĞǁŽŶĞƌƐĞŶďĞǌŽĞŬĞƌƐǁĂƚůĂŶŐĞƌ
ŬƵŶŶĞŶŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĚĞǌĞŵŽŽŝĞĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐŽƉŽŶƐĚŽƌƉ͘

EĂŵĞŶƐĚĞďĞƐƚƵƌĞŶ,ƵŝƐĚƵŝŶĞƌĞůĂŶŐ͕ƌĞĚĂĐƚŝĞŽƌƉƐŬƌĂŶƚĞŶŚĞƚZŽŶĚũĞƵůƚƵƵƌ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ͕ĂůǀĂƐƚĨŝũŶĞ
ĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶƚŽĞŐĞǁĞŶƐƚĞŶďĞĚĂŶŬƚǀŽŽƌƵǁŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͕ŵĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕:ĂŶZŽĞůŽĨƐĞŶ͘




<ĞƌƐƚŽƉƚƌĞĚĞŶǀĂŶ,ƵǇƐĚĞŶŶĞŶ




,Ğƚ,ƵǇƐĚĞŶŶĞŶŬŽŽƌŝƐĞĞŶƉƌŽũĞĐƚŬŽŽƌƐƉĞĐŝĂĂůŽƉŐĞƌŝĐŚƚǀŽŽƌĚĞŬĞƌƐƚůŝĞĚũĞƐ͕ŐĞĚƵƌĞŶĚĞϭϬǁĞŬĞŶǁŽƌĚƚĞƌ
ŝŶƚĞŶƐŝĞĨŐĞƌĞƉĞƚĞĞƌĚĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬǀŽůŐĞŶĞƌĞŶŬĞůĞŽƉƚƌĞĚĞŶƐ͘

ŽŶĚĂŐϭϭĚĞĐĞŵďĞƌŐĞĞĨƚŚĞƚ,ƵǇƐĚĞŶŶĞŶŬŽŽƌĞĞŶŽƉƚƌĞĚĞŶŝŶŚĞƚŽƌƉƐŚƵŝƐ͘'ĞĚƵƌĞŶĚĞĞĞŶƵƵƌǁŽƌĚĞŶ
ĞƌďĞŬĞŶĚĞĞŶŵŝŶĚĞƌďĞŬĞŶĚĞŬĞƌƐƚůŝĞĚũĞƐŐĞǌŽŶŐĞŶĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬŝƐĞƌŽŽŬƐĂŵĞŶǌĂŶŐ͊EĂĂĨůŽŽƉŝƐĞƌǀŽŽƌ
ŝĞĚĞƌĞĞŶĞĞŶŐĞǌĞůůŝŐƐĂŵĞŶǌŝũŶŝŶŚĞƚŽƌƉƐŚƵŝƐ͘
ĞƚŽĞŐĂŶŐŝƐǀƌŝũŵĂĂƌsK>сsK>͘ĞǌŝũǌĂĂůŽƉĞŶǀĂŶĂĨϭϰ͘ϯϬƵƵƌĞŶŚĞƚŽƉƚƌĞĚĞŶďĞŐŝŶƚŽŵϭϱ͘ϬϬƵƵƌ͘

ŶĚĞƌĞŽƉƚƌĞĚĞŶƐǀĂŶ,ƵǇƐĚĞŶŶĞŶ͗
sƌŝũĚĂŐĂǀŽŶĚϭϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬ͘ϬϬƵƵƌŬĞƌŬũĞ^ĐŚĂŐĞƌďƌƵŐ
ŽŶĚĂŐŵŝĚĚĂŐϭϴĚĞĐĞŵďĞƌϭϱ͘ϬϬƵƵƌĞƵŬĚĂůĨ






Ronde raam Dorpshuis weer ‘open’ en verlicht


tĞůŝƐǁĂĂƌŝƐĚŝƚŐĞĞŶŬĞƌƐƚǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐ͕ŵĂĂƌǁĞůŚĞĞůƐĨĞĞƌǀŽůŽŵƚĞǌŝĞŶŝŶŚĞƚĚŽŶŬĞƌ
ĂůƐĚĞǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐďŝŶŶĞŶŬŽƌƚŝƐĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ĞŶŵŽŽŝƐƚƵŬũĞŚŝƐƚŽƌŝĞŚĞƌƐƚĞůĚ͕Ěŝƚ
‘stalraam met rozet’͊



Badkamers, Keukens, Tegels en meer...

Koop uw nieuwe
keuken en krijg een

Nieuwe badkamer?
Krijg uw tegels uit
onze ruime voorraad

quooker
cadeau!

cadeau!

www.metmega.nl

MEGA DEN HELDER
Industrieweg 6
1785 AG Den Helder

0223 63 72 62
denhelder@metmega.nl

Beste Huisduiners,
Op zoek naar een stijlvolle
inrichting voor het nieuwe
huis of gewoon toe aan een
compleet andere look?
Hout in de Kop maakt meubels
voor in en om het huis.

Wij maken meubels van diverse houtsoorten
• Robuuste Eiken Tafels (ook in combinatie met metaal)
• Stijlvolle Kasten
• Stoere (kinder)bedden
• Loungebanken
• Alles op maat gemaakt

Ferry Bijl
06 -52362430
info@houtindekop.nl
www.houtindekop.nl

KRAANVERHUUR
MOBIELE KRANEN EN HOOGWERKERS

Uw vertrouw
de
keuken wee
r
als nieuw!

Keukenrenovatie in de
Kop van Noord-Holland
Bel of mail voor een afspraak:
Alex Krigee T 06 - 10 93 22 56
alexkrigee@dekeukenvernieuwers.nl ≈ www.dekeukenvernieuwers.nl

HOE KOMT DE DORPSKRANT TOT STAND, vroeg laatst een dorpsgenoot.
Tja, dat gaf me te denken, hoe zal ik dit omschrijven? Eerst maar eens beginnen bij wat zonder twijfel altijd als
informatief artikel binnenkomt bij de redactie: ‘Van de bestuurstafel’. Het bestuur van Huisduiner Belang
zorgt er in elke krant voor dat leden en donateurs worden geïnformeerd worden over de actuele zaken binnen de vereniging. Daarna volgen de aankondigingen van de activiteiten welke merendeels door Denis Pool in
kleur worden vervaardigd. Ook de voorpagina wordt, nadat hij van de redactie de benodigde gegevens heeft
ontvangen door hem verzorgd. Maar dan: er moeten nog vele pagina’s gevuld worden met tekst en als het
even kan zeker met nieuwtjes uit het dorp. Het is handig is het als je dan een hond hebt: je maakt dan veel
meer kans op nieuws bij een ronde door het dorp met deze viervoeter. Daarnaast hoor je ook of een geboorte, bijzondere verjaardag, verhuizing, verbouwing of what ever is geweest of vraagt men ruimte in de
krant te reserveren voor een artikel. Zo dus. Maar ook het gewoon ‘erop afͲstappen’ werkt. Denk bijvoorbeeld
aan de “60 Huisduiner seconden”, die spreek je persoonlijk af met dorpsgenoten. “Gestrand op Huisduinen”,
idem dito. De interviews worden ook eerst vooraf besproken met de uitgenodigde personen voordat deze
daadwerkelijk plaatsvinden. Alle artikelen worden door de redactie ingedeeld in mooie pagina’s, wat komt
waar en welke in kleur.
Artikelen geschreven, foto’s geplaatst? Dan volgt extra controle op het
taalgebruik en ja, ook ik maak foutjes. Als er dan voldoende kopij is om
een volle krant te krijgen en alles mooi ingedeeld kan worden op de
juiste plaats, gaat de hele hap naar Zeeman Reclamegroep, die er een
heus magazine van weet te maken. Een digitale proefversie volgt daarna
welke ook weer door de redactie goedgekeurd moet worden.
Allerlaatste foutjes kunnen nu nog hersteld worden. Daarna, maakt Zeeman een proefdruk om ook op kleur te kunnen controleren waarna de
drukwerkmachine kan worden aangezet. Het aantal te bestellen
krantjes, meestal rond de 450 stuks, wordt door de ledenadministratie
van HB aan de redactie doorgegeven waarna ook de adresstickers en
bezorglijsten geprint kunnen worden.
Man Yuen controleert het proefexemplaar

Met onze vaste contactpersonen Man Yuen Ho en Ben Kooij van Zeeman Reclamegroep, mocht ik een kijkje
nemen in de drukkerij. Gewapend met zelfgebakken appeltaart voor de
gastheren toog ik naar Zeeman om met eigen ogen te aanschouwen hoe
de aangeleverde artikelen verwerkt worden en daarna als krant uit de machine rollen. Met een razende vaart ’spuugt’ de machine een krant eruit,
compleet met de nietjes erin. Ben Kooij licht toe dat er zo ongeveer 150
per uur gemaakt kunnen worden. Voor onze Dorpskrant betekent dat dat
er ongeveer een halve dag nodig is om hem te printen.
De krant is klaar: nu komen Jan en Rieneke Veken in beweging, zij halen de
dozen met kranten op bij Zeeman en starten de verdeling per bezorger
met behulp van lijsten en stickers. Een hele klus overigens waarbij
meestal ook de tijd waarin alles verdeeld moet zijn een rol speelt, immers:
er staan data in de krant genoemd. De krant moet uiteraard vóór deze daBen bij de productie van een krant
ta in uw brievenbus liggen! De bezorgers zijn inmiddels op de hoogte gebracht door Jan en Rieneke en krijgen hun bezorgpakket uitgereikt: aan de gang ermee. 
Aldus tot stand gekomen ligt vier maal per jaar de Dorpskrant bij u op de mat!
AnneͲMarie

Foto: Thea Brouwer

Op pad met de hond, waarbij het strand

favoriet is kom ik vroeg in de ochtend nogal eens
wat tegen, alleen al de schitterende luchten zijn een
belevenis en er is altijd onderweg wat te beleven.
Een zeehond, al dan niet levend, hebben de meeste
strandgangers wel eens meegemaakt. Lege flessen
drank, (nooit eens een volle!), kunnen worden afgegeven aan de mannen van de strandͲexploitatie
die zeer regelmatig langsrijden. Maar ook: een fles
met post erin! Meenemen, altijd leuk. De fles
belandt bij Fedde, onzekleinzoon die de eer
krijgt hem te openen. Spannend! De brief die erin zit komt uit Friesland en is
geschreven door een jongen van 11 jaar. Kleinzoon (9 jaar) stuurt hem een
kaart waarop hij ook weer antwoord krijgt.. Zo komt een correspondentie op
gang met een volslagen onbekende, dat is weer eens
wat anders dan facebook!
Op 20 oktober vroeg in de koude stormachtige ochtend zie ik in de verte op het
strand een zeilschip opdoemen. Huh? Hond en ik zetten de gang erin en treffen
ter hoogte van strandslag Hengstepad inderdaad een zeilscheepje aan, letterlijk
gestrand. Hondeneigenaar Tinus, die er net iets eerder arriveert dan wij,
onderzoekt of de boot ‘bewoond’ is. Waarachtig, een verkleumde, in slaapzak
gewikkelde verkleumde zwitser die via Emden en Terschelling hier terecht is
gekomen. De motor en boot lijken niet geschikt om op zee te varen, de sterke
stroming maakte dat hij ‘aanspoelde’. Wat heeft hij ontͲzettend veel geluk
gehad! Dit had ook door het ontbreken van marifoon en vuurpijlen dramatisch
kunnen aflopen. Wij alarmeren de hulpdiensten die onmiddellijk in actie komen. Bizarre situatie….. Het
NHD vermeldt vervolgens op 22 oktober het volledige verhaal waarin duidelijk wordt hoe dit heeft kunnen
gebeuren.

Verder kan er ook regelmatig fruit worden geraapt, meer dan eens liggen er citroenen, sinaasappels en
grapefruits. Die laat ik voor wat ze zijn, tot ik op een knoflookbol stuit!. Grappig, zo’n hele bol vraagt erom
alsnog geͲdroogd te worden wat ik dan ook doe. En weet u: hij is verwerkt in ons eten, zilte knoflook,
rechtsreeks uit zee op je Huisduiner bord, wat wil je nog meer.
AnneͲMarie
Handige telefoonnummers


Kustwacht 



: 0900 0111

(melden gestrande vaartuigen)

SOS Dolfijn



: 06 4665 6601  (melden gewonde zeehond, dolfijn enz.)

Dierenambulance

: 06 5169 7115 (melden gewonde dieren)

Politie, geen spoed

: 0900 8844

Redactie Dorpskrant : 06 1045 5250 (melden leuk verhaal, belevenis of 







dorpsnieuws)



<ŝŶĚĞƌŬůĞƵƌƉůĂĂƚ͗,ĞƌĨƐƚďŝũ>ĂŶŐĞ:ĂĂƉ͕ǁŝĞŬůĞƵƌƚĚĞŵŽŽŝƐƚĞǀŽŽƌ^ŝŶƚ͍




/ŶŚĞƚŬŽƌƚ͕ĚĂƚƵŵĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͗

ϭϭŶŽǀĞŵďĞƌ ^ƚ͘DĂĂƌƚĞŶ
ϭϳŶŽǀĞŵďĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉŬĂůůŝŐƌĂĨŝĞ
ϭϵŶŽǀĞŵďĞƌ ŝŶƚŽĐŚƚ^ŝŶƚŽƉ,ƵŝƐĚƵŝŶĞŶ
ϮϰŶŽǀĞŵďĞƌ ǁŽƌŬƐŚŽƉŬĂůůŝŐƌĂĨŝĞ
ϭĚĞĐĞŵďĞƌ ǁŽƌŬƐŚŽƉŬĂůůŝŐƌĂĨŝĞ
ϮĚĞĐĞŵďĞƌ ƐĂŵĞŶŬŽŬĞŶƐĂŵĞŶĞƚĞŶ
ϴĚĞĐĞŵďĞƌ ǁŽƌŬƐŚŽƉŬĂůůŝŐƌĂĨŝĞ
ϭϭĚĞĐĞŵďĞƌ ŬĞƌƐƚŬŽŽƌŝŶŽƌƉƐŚƵŝƐ
ϭϰũĂŶƵĂƌŝ
ŶŝĞƵǁũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƚŝĞŽƌƉƐŚƵŝƐ
ϮϬũĂŶƵĂƌŝ
ƐĂŵĞŶŬŽŬĞŶƐĂŵĞŶĞƚĞŶ
ϮϵũĂŶƵĂƌŝ
ŽƉƚƌĞĚĞŶƌŽƐƐĨŝƌĞŽƌƉƐŚƵŝƐ
ϭϳĨĞďƌƵĂƌŝ ƐĂŵĞŶŬŽŬĞŶƐĂŵĞŶĞƚĞŶ
ϮϳĨĞďƌƵĂƌŝ ƐůƵŝƚŝŶŐŝŶůĞǀĞƌŝŶŐŬŽƉŝũŬƌĂŶƚ







^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐĨĞĞƐƚ
ϮϬϮϭ
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'ǇŵŶĂƐƚŝĞŬ
ŵĞƚƐƚŽĞů͕
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ϭϬ͘ϯϬͬϭϭ͘ϯϬ
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ŝůũĂƌƚĞŶ
ϭϵ͘ϯϬͬϮϮ͘ϯϬ
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ϭϯ͘ϬϬͬϭϳ͘ϬϬ
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ƐƚĂŶŐĂͲzŽŐĂ
ϭϬ͘ϬϬͬϭϭ͘ϯϬ
ǁǁǁ͘ǇŽŐĂͲ
ŐůŽǁ͘Ŷů


Vanaf 1 januari 2016 heeft Ouderenwinkel Den Helder een nieuwe naam:

Marsdiepstraat 399
1784 AH Den Helder • T (0223) 616 212 • E info@comfortenwelzijn.nl

www.comfortenwelzijn.nl

WWW.GOVERSBV.NL

Huisduinen doet het zelf!
Doe-het-zelvers die deskundig advies willen,
kopen hun gereedschap en materialen bij Govers.
Bij ons vindt u alle kwaliteitsmerken onder één dak.
Govers Den Helder is geopend van
ma. t/m vrij. 07.30 - 17.30 uur
en op zaterdag van 08.30 - 12.30 uur

Energieweg 6, 1785 AD Den Helder
T: (0223) - 630 204, F: (0223) - 638 027
E: denhelder@goversbv.nl

UW
UWHYPOTHEEK
HYPOTHEEKEN
EN
AL
ALUW
UWVERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

NAUWKEURIG
NAUWKEURIGOP
OP
ELKAAR
ELKAARAFGESTEMD
AFGESTEMD
NEEM
NEEMCONTACT
CONTACTOP
OPVIA
VIA0223
0223646422223434
EN
ENBESPREEK
BESPREEKDE
DEMOGELIJKHEDEN
MOGELIJKHEDEN

MIDDENWEG
MIDDENWEG131,
131,1782
1782BD
BDDEN
DENHELDER
HELDER

0223
022364
6422
2234
34

INFO@LEEUWESTEIN.NL
INFO@LEEUWESTEIN.NL

Hét adres voor een ontspannende schoonheids- en/of
Hét adres
voor een ontspannende
schoonheidspedicurebehandeling.
En ingeval
je iemanden/of
pedicurebehandeling.
En ingeval
iemand
aangenaam
wilt verrassen, verkopen
wijucadeaubonnen
aangenaam
verrassen,
verkopen wij
MET EEN wilt
MOOI
VOORUITZICHT!
cadeaubonnen met een mooi vooruitzicht!
Namens de schoonheidsspecialistes van
UwHET
schoonheidsspecialistes,
ZEESPIEGEL-TEAM!
Karin Weemhoff-Femke Nieuwenhuis-Shirley van Noord
Cornelis
10-A -- 1782
1782VB
VB Den
DenHelder
Helder
Cornelisde
deHoutmanstraat
Houtmanstraat 10-A
T:T: (0223)
www.dezeespiegel.nl
(0223)668
668 769
769 -- W:
W: www.dezeespiegel.nl

‘Voor sfeer & kleur!’
TUIN

DIER

HUIS

TUINCENTRUM DEN HELDER
Texelstroomlaan 1 | 0223 618 858
info@tuincentrumdenhelder.nl | tuincentrumdenhelder.nl

Peter de Leeuw
Tel: 06 - 83909296
pdlschilderwerken@outlook.com
www.pdl-schilderwerken.nl

twenty four hours a day,
seven days a week at your service

• Schilderwerkzaamheden
binnen en buiten.
• Spuitwerk.
• Behangen.
• Herstelwerkzaamheden.
• Houtrotreparatie.
• Vrijblijvend advies.

