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

AANPASSING PLANOLOGISCHE VISIE MOET RUIMTE SCHEPPEN:

Wordt winter lid
van 60 voor 50.

Doorbraak in ‘tijdelijke bewoning’
recreatiewoningen op handen

Kom deze week even langs

(van de redactie) Er hoeft eigenlijk niet eens zo heel veel te gebeuren. Kort samengevat: wanneer ‘tijdelijk’ (met een definitie van de duur van tijdelijk) wordt toegevoegd als aanpassing in de randvoorwaarden voor bewoning van recreatiewoningen zoals bedoeld in de planologische visie, zou er een
doorbraak kunnen worden gerealiseerd. ‘En dan betekent tijdelijk in ieder geval een periode van een
aantal jaren als het aan ons ligt’, aldus Janina Luttik-Swart (fractievoorzitter KIES Lokaal). ‘Het gaat
concreet om een aanpassing van de ‘planologische visie recreatiewoningen op particuliere erven met
een woonbestemming’. Dat zou niet alleen veel handhavingsgevallen kunnen schelen, maar ook kunnen dan veel mensen mogelijk toch in zo’n woning (blijven) wonen.’
De afgelopen jaren heeft Luttik-Swart met haar twee specialisten op dit dossier, Ron Karels en Tanny Glas, er herhaaldelijk op aangedrongen mogelijkheden te onderzoeken om (tijdelijke) bewoning van recreatiewoningen mogelijk te
maken. Luttik-Swart: ‘In eerste instantie leek dit technisch niet mogelijk, maar er lijkt nu toch een uitweg te zijn.’ Op 5
oktober jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen om de genoemde ‘planologische visie’ te gaan aanpassen. Die
aanpassing komt er op neer dat er een mogelijkheid komt voor iedere eigenaar die beschikt over een legale zomerwoning, om deze in aanmerking te laten komen voor een vergunning voor tijdelijke bewoning. En dat wil zeggen, bewoning gedurende een langere termijn. In de raadsvergadering heeft KIES Lokaal op een beslissing aangestuurd die aanpassing van de planologische visie in deze strekking uiterlijk in januari 2018 te realiseren, zodat er ook op korte termijn
naar gehandeld kan worden. ‘Over welke termijn van bewoning we het dan hebben, is nog niet definitief duidelijk, maar
wij zouden graag zien dat een termijn van tenminste 5 tot 10 jaar wordt vastgelegd. Daarover gaan we het binnenkort
– deze maand nog - hebben. Dan komen ook zaken als mogelijkheid tot verlenging van die termijn en allerlei andere
randvoorwaarden aan de orde, zoals bewoonbaarheid van de huisjes e.d. Het is zeker nog niet in kannen en kruiken,
maar het goede nieuws is, dat er nu serieus beweging zit in dit probleem. Om hoeveel gevallen het precies zal gaan, is
lastig in te schatten, maar wij verwachten en hopen dat veel huisjes in aanmerking kunnen komen voor zo’n vergunning
voor ‘tijdelijk bewoning’. Dat zal het aantal handhavingsgevallen flink kunnen terugdringen. Dat scheelt niet alleen veel
tijd en geld voor de gemeente, maar ook veel persoonlijke ellende voor de bewoners (en eigenaren) van die woningen,
die hiermee meer zekerheid en duidelijkheid krijgen.’ Wanneer de planologische visie is gewijzigd zal uiteraard ook het
handhavingsbeleid hierop moeten worden aangepast. ‘Het is een urgent probleem, dus als het aan ons ligt, gaat het nu
in hoog tempo verder’, aldus Luttik-Swart. Diezelfde voortvarendheid wil zij ook aan de dag leggen met betrekking tot de onlangs
gepresenteerde Dorpsvisie Egmond-Binnen. ‘Daarin zijn veel
wensen beschreven en er zijn actiepunten vastgesteld. Ook in
deze visie gaat het over belangrijke onderwerpen als wonen en
leefbaarheid, maar het is nu wel zaak vervolgstappen te zetten
en die actiepunten concreet te maken. Daar willen we binnenkort
bij het college op terug komen.’

Sportpark Wimmenum
Herenweg 273B,
Egmond aan den Hoef,
06-23192149

WATERSTANDEN

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
Laagwater Hoogwater
11 wo 3:34 8:28 16:05 20:45
12 do 4:30 9:25 16:55 21:45 LK
13 vr 5:25 10:46 18:00 23:15
14 za 7:30 11:56 19:15
15 zo 0:36 9:15 13:15 21:05
16 ma 1:44 10:46 14:18 22:46
17 di 2:44 12:01 15:15 23:25
18 wo 3:39 13:19 15:59

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
Charon Uitvaart Inspireert!

Foto (aangeleverd): Janine Luttik-Swart (KIES Lokaal):
‘Mogelijke doorbraak in probleem rondom (illegale)
bewoning recreatiewoningen.’

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

En verder in Dorpsgenoten:
- Meepraten over plannen Slotkwartier op 18 oktober
- Kaasverkoop voor Zeevogels-jeugd
- Bedankje voor vrijwilligers
- Sound of Movie door Lamoraal
Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

Allergie
Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

BOOM

autoservice

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

DORPSGENOTEN

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Meepraten over plannen Slotkwartier

“Gezellig hoor … ,
Vrijheid … blijheid”
Rietje is uitgewandeld,
zij heeft een gezellig leven gehad.

(van de redactie) Op woensdag 18 oktober zal er een informatieavond worden gehouden over de voorgenomen plannen voor het Slotkwartier. De avond vindt plaats in dorpshuis Hanswijk in Egmond aan
den Hoef en start om 20.00 uur. De avond is nadrukkelijk bestemd voor álle bewoners van de Egmonden. De betrokken initiatiefwerkgroep vanuit de raad geeft op deze avond een beeld van de ideeën
die zij tot dusver hebben geïnventariseerd (en deels ook al gepresenteerd bij specifieke doelgroepen).
Hiervoor hebben ze gesproken met betrokken partijen die in het Slotkwartier actief zijn, inwoners en
ondernemers. Na de informatiebijeenkomst zullen de ideeën formeel richting college en raad gaan om
daar verder te worden besproken.

Riet Penders
* Hoorn
11 mei 1937

† Egmond aan Zee
7 oktober 2017
Johan en Jacqueline
Sjimmy
Charles

Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden.
Correspondentieadres:
Boulevard Ir de Vassy 5
1931 CN Egmond aan Zee

Zo sterk, zo kwetsbaar
Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen
van onze buurman

Jos v/d Gulik
Ger - Elma
William - Jolanda
Wim - Ria

Afbeelding (aangeleverd): Het terras achter Hoeve Overslot zoals dat zou kunnen worden en is gepresenteerd in de plannen rondom het Slotkwartier.
De plannen rondom het Slotkwartier waren al eerder gepresenteerd door de initiatiefwerkgroep en zorgden toen direct
voor de nodige reacties, zowel positief als minder positief. De meningen zijn op z’n minst verdeeld, zullen we maar
zeggen. De gemeenteraad wil echter een zo groot mogelijk draagvlak onder de inwoners bij de verdere uitwerking van
de ideeën. ‘Zoals we destijds ook al aangaven, de plannen zijn niet in beton gegoten, maar richtinggevend bedoeld.
Dit betekent dat er nog wijzigingen mogelijk zijn en de huidige plannen dus aangepast kunnen worden,’ aldus Marcel
Halff namens de initiatiefwerkgroep. Reacties, nieuwe ideeën en aanpassingen op de bestaande plannen kunnen per
mail worden ingebracht tot en met 31 oktober 2017. Dit kan naar het volgende mailadres: plannenslotkwartier@
debuch.nl. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2018 het besluit om de plannen verder uit te werken
en de komende jaren stapsgewijs te concretiseren. De raad heeft aangegeven dat ook bij de verdere concretisering de
inwoners betrokken moeten worden. Plannen inzien? Op dit moment is het al mogelijk om zelf in alle rust de ideeën
op de eigen PC te bekijken via: www.profimage.nl/panos/slotkwartier/build.html.

Inspiratie en bedankje voor vrijwilligers

UITVAARTBEGELEIDING

Inwoners van onze gemeente die actief zijn als vrijwilliger krijgen van 4 t/m 12 november een
bedankje voor hun werk. De lokale vrijwilligers- en welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Bergen en
Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar organiseren samen met de gemeente tal van gratis workshops,
rondleidingen en voorstellingen onder het motto ‘Vrijwilligers Bedankt!’. Variërend van wandelingen,
sport en spel tot kookworkshops en filmvoorstellingen. De inschrijving daarvoor is geopend.

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

Foto (aangeleverd): Wethouder Jan Mesu
namens de samenwerkende gemeenten trots
op vrijwilligers

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

De actie is een ‘dankjewel’ voor al het werk dat
vrijwilligers verzetten en waarvan inwoners in
onze gemeente profiteren. Op de website www.
vrijwilligers-bedankt.nl staat het complete overzicht
van alle activiteiten. Vrijwilligers kunnen zich daar
tot 31 oktober zelf inschrijven.
‘Vrijwilligers Bedankt’ wordt georganiseerd vanuit
de overtuiging dat het vanzelfsprekend kan zijn om
elkaar een handje te helpen. Het is voor het derde
jaar op rij dat er in zes gemeenten op een gelijke
manier en in dezelfde periode activiteiten worden
georganiseerd voor vrijwilligers. ‘We zijn enorm trots
dat het weer gelukt is om vrijwilligers, organisaties
en gemeenten met elkaar te verbinden. En dat met
een fraai programma waaraan iedereen die zich
vrijwilliger voelt kan deelnemen’, aldus Jan Mesu,
wethouder van de gemeente Bergen namens de samenwerkende gemeenten. ‘Tegelijkertijd willen we
naast waardering natuurlijk ook andere inwoners inspireren om vrijwilliger te worden. Vrijwilligerswerk
is niet alleen zinvol, maar ook ontzettend leuk.’ Om dat nog beter te faciliteren, is er onlangs ook de - digitale - Vrijwilligersacademie (www.vrijwilligersacademiebuch.nl) opgericht in de regio Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo.

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
is...
Henny Stoop

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345

w w w. c a p e l l a - u i t v a a rt v e r z o r g i n g . n l
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BOVAG

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.

€

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

Bridgesoos Torenduin

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

GARAGE DE EGMONDEN
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9,-

Uitslag 2 oktober 2017: 1.Dorith dKlerck en Thea Rosendaal 60,50
2.Fam.Imming 51,00 3.Riet Druiven en Wil Huiberts 49,00 4.Fam.Zwart 48,00
5.Fam.v Gulik 46,75 6.Fam.Eeltink 44,75

Nieuw seizoen Gezond Natuur
Wandelen in Egmond Binnen van start

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Foto (aangeleverd): Gezond Natuur Wandelen in Egmond-Binnen

WINTER

Achterom 1

Al ruim anderhalf jaar lang is er dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers elke week een gratis, aantrekkelijke wandeling langs groene routes in
Egmond Binnen en omgeving. Elke vrijdag staan er om 10.00 uur vrijwilligers
klaar om vanuit Dorpshuis De Schulp te vertrekken. Met groot succes, want
het aantal deelnemers groeit gestaag. Elke keer lopen er 15 tot 20 mensen
mee! De wandelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die meer
willen bewegen, maar iedereen die wandelen met een groep leuk vindt, is van
harte welkom. Het nieuwe wandelseizoen is gestart, doe ook gezellig mee!
Het doel van Gezond Natuur Wandelen is om samen met mensen, die uit
zichzelf om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, minstens een keer
per week een wandeling van een uurtje te maken in en rond Egmond Binnen.
Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je meer beweegt, er enorme
gezondheidswinst geboekt kan worden en de kans op een chronische ziekte
sterk afneemt. En je voelt je ook veel beter! Wandelen in het groen versterkt
deze effecten nog. En het is, zo zeggen de deelnemers, vooral ook heel gezellig. Er wordt gewandeld in een rustig tempo. Twee vrijwilligers begeleiden de
wandeling. De route varieert. Er wordt ook kort iets verteld over de natuur die
we tegenkomen onderweg. Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren
aan te melden. Na afloop kan er gezellig koffie met elkaar worden gedronken. De wandelingen zijn gratis, voor de koffie moet wel worden betaald
(gereduceerde prijs). De herfst is begonnen. Ook zin om met een groep te
wandelen? Wandel gezellig mee, goed voor gezondheid en welzijn. Welkom!
Meer informatie op www.gezondnatuurwandelen.nl.

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

WE HEBBEN NOG

KOFFIE- EN THEEWINKEL

RUIMTE

TASTY TO GO

al v.a.

Het adres voor verse koffiebonen, thee, en heerlijke
chocolade. Wij verkopen bijna alles op het gebied van
koffie en thee, van theezeef tot espressokop. Niet alleen leuk voor uzelf, maar ook als
cadeau.

TASTY TO GO
Voorstraat 103 Egmond aan Zee

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Egmondse Almanak

Erkend of
herkend?

OKTOBER Woe 11 Kienen, De Schulp, 14u
Do 12 Huiskamerproject, De Schulp 14u
Vrij 13 Gezond Natuur Wandelen, vertrek De Schulp 10u
Vrij 13 kinderdisco Groep 1-5, Poppenkast E/Hoef
Zo 15 Kerkdienst, Alacoque E/Hoef, 10u
Zo 15 Kerkdienst, OL Vrouw E/Zee, 9.00u
Zo 15 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 10u
Zo 15 Bunkermuseum, E/Zee. open 11-16u
Ma 16 Ouderengym, De Schulp, 10.0u
Di 17 iPad cursus, De Schulp, 14u
Woe 18 concert Artem Trio, Zorgcentrum Agnes, 15.00u
Woe 18 Klaverjassen, De Schulp, 14u
Woe 18 Informatieavond plannen Slotkwartier, Hanswijk E/Hoef, 20u

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

Doordat wij vaktechnisch erkende
bedrijven zijn,
wordt
bij het zien van de
camerabeelden ook
nog eens de
persoon herkend...

Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

SCHILDERSBEDRIJF

Primeur in Akersloot:
Verdonk junior geklopt

VAN DE GIESEN

Michel Agterberg uit Heiloo is de eerste mountainbiker, die erin geslaagd is
tijdens de wekelijkse donderdagavond in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup, in een rechtstreeks duel van start tot
finish, Henk Verdonk junior (Egmond aan de Hoef) te verslaan. Het was nog
nooit voorgekomen dat een renner Verdonk junior op ‘zijn’ parcours de Cloppenburgh vooraf wist te gaan. Tot halfweg de koers bleef Michel Agterberg
waakzaam in het wiel van Verdonk junior zonder ook maar aanstalten te
maken iets te gaan ondernemen. Tot dat moment waren Erwin Krom (Limmen), Alwin Hes (Bakkum), Vincent Beentjes (Castricum) en onder andere
Alkmaarder Ferry Karssen, die normaliter ook voor een dagprijs kunnen
gaan, gedoemd te strijden om plek drie. Toen Michel Agterberg eenmaal zijn
versnelling plaatste, moest Henk Verdonk junior nu toch echt zijn meerdere erkennen. Uitslag: 1. Michel Agterberg, Heiloo 2. Henk Verdonk junior, Egmond
aan de Hoef 3. Erwin Krom, Limmen 4. Alwin Hes, Bakkum 5. Ferry Karssen,
Alkmaar 6. Sietse van der Weijden, Alkmaar 7. Vincent Beentjes, Castricum
8. Wilfred Knegt, Uitgeest 9. Henk Louwe, Alkmaar 10. Femke Mossinkoff,
Akersloot (eerste dame) 11. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan de Hoef
12. Wout Bakker, Heiloo 13. Chris Kemp, Egmond aan de Hoef 14. Frank van
den Broek, Akersloot 15. Martin Meijer, Heerhugowaard.

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

JOOOI

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

wekelijkse column van KD de Bocht
Ik kan nu al uitkijken naar de komende verkiezingsstrijd. Politici die zich in alle
bochten wringen, dingend naar de gunst van de kiezer. Waarschijnlijk is dit de
enige periode dat ze wél naar je luisteren. Dus profiteer ervan zou ik zeggen.
Als je nog wat kwijt wilt en er één moment is waarop je als burger nog wat
invloed kunt uitoefenen, is het wel in die aanloop naar de verkiezingen. Als het
stel er eenmaal zit, is de invloed minimaal. Dan zijn de knopen geteld, de zetels
verdeeld, de stoelen verwarmd en wordt alles weer als vanouds. Nú is dus de tijd
om als burgers te oogsten en politici af te rekenen op hun prestaties.
K. D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

EGMOND
Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77
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29 MAART

Kloknieuws
4
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
Kaasverkoop voorGlorie
voetbaljeugd

11 OKTOBER 2017 - NR.

ZENT

2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken
die dag om 08.10 uur
Schoonheidssalon
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratisLinda
met deIJssennagger-Zentveld
trein gereisd worden.

Nu ook
Pedicure

Zent Schoonheidssalon

61
Voorjaar in Egmond1934 RAMosselaan
Egmond aan den Hoef

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

06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Foto (aangeleverd): Traditionele kaasverkoop
t.b.v. de jeugd van Zeevogels komt er weer aan
Op vrijdag 13 oktober is de jaarlijkse KAASVERKOOP ten bate van de jeugd
van Zeevogels. Vanaf 17.00 uur komen jeugdleden in Egmond aan den Hoef
huis-aan-huis aan de deur. Wees er snel bij, want …. op = op!

Nieuwe lessen bij Wilma’s Pilates

D B
uBBeL
oeT
oor

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



LaNk
eTer
roNwaTer

          
      

Herenweg 104
      
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067

     Fax: 072-5067772



Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Voor het tweede
Tekenbureau
wel!
Nieuwbouw

Verbouw
Renovatie

E-mail: 
info@bouwbedrijfcs.nl



Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Onderhoud

www.bouwbedrijfcs.nl

Sinds kort staan er Release & Restore lessen op het programma. Bewegen
vanuit ontspanning, voor mensen met pijn, blessures of als je na een tijd niet
sporten weer rustig wilt beginnen! Voor een goede houding/minder pijn/verFoto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
sterking en verlenging van al je spieren, verminderde druk op je gewrichten,
en ruimte en rust in je lichaam. Ervaar het in een proefles, geschikt voor alle
enkele jaren in
terug
Egmond-Binnen
in de narcissen is gezet, was nu ook
leeftijden! Verder staan er nieuwe BARRENadat
Essentrics-lessen
de wacht!!
Bij
Egmond
a/d
Hoef
versierd
met
vele
narcissen
en krokussen
de Herenweg
*
particuliere
was op
* bejaardenwas
voldoende deelname wordt er gestart...een pittige les voor een strakker lijf
* hotelwas
verhuur
linnen
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooral
het dorp zelf weer* aan
de beurt
met toning oefeningen aan de barre en diepe
stretches..
deze staan gepland
* restaurantwas
pakketten
geweest.
Het
is
prachtig
geworden
met
dank
aan
onze
ondernemersverenivoor de maandag en vrijdagmorgen om 10 uur. Kijk op www.wilma-pilates.nl
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
of bel 0621287899.
wasserij
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

ZENGEVRAAGD
T DORPSGEN

ZOEKT
jonge enthousiaste commercieel
Linda IJssennagger-Zentveld
MEDEWERKER (m/v)
Zent Schoonheidssalon
Schoonheidssalon

E

SERIEU
06-53292556
BEZORG
40 soorten Tapas

inl. Westkust Holland

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

dubbelblank

Gerard Apeldoorn export b.v.

Bridge SOOS ‘Anders
Actieven’
Bridgeclub
Egmond aan Zee

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Uitslag woensdag 4 Oktober 2017: 1e Mevr. Zentveld & Hr. Lentz
Uitslag
23 maart
2017:51,39%
1.Henk Apeldoorn
en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
63,89% 2e Fam. Honders 53,47% 3e Dms
te Búck
& Eeltink
4e
Mevr. Blankendaal & Hr Broersen 49,31%Ditte
5/6eGreeuw
Hrn te58,33
Bück 73.Mar
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Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
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Bunkermuseum dit jaar
nog één keer open voor publiek
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Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
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Egmondse Almanak

GARAGE DE EG

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

DORPSGENOTEN

BOVAG

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
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APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
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bunkermuseum aan het einde van de noord boulevard in Egmond aan Zee.
Nieuw
in Egmond!
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€

AUTORIJSCHOOL

9,-

KINDEROPVANG DE P

Bel me Teen!

KARE LS
Rijangst?

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

GEVRAA
Sport BSO
Snackbar med

TEL: 06 2361

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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Kinderboekenweek op De Branding…

t
k p La a S

De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden, klassieke-,
jazz- en popmuziek

De Kinderboekenweek is vorige week woensdag griezelig eng
van start gegaan op basisschool De Branding in Egmond aan Zee!
’s Morgens kwamen allerlei griezelig eng verklede leerlingen op
school en de juffen zagen er ook vreemd en griezelig uit…

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool
06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

PASFOTOSERVICE

Foto (aangeleverd): Kinderboekenweek
met als thema griezelig eng.
De rillingen liepen je over de rug als je door de gangen liep! Van 12.0013.00u was er de super druk bezochte Griezelboekenmarkt in de aula! Deze
was door de Ouderraad en vrijwilligers van Jongerencentrum De Wal omgetoverd tot Griezelaula. Boekhandel Dekker en Dekker had uitgepakt met een
grote boekenmarkt. Ouders hadden een spannende griezellunch gemaakt.
Er was een griezelschminkkamer, griezelvoeldozen en leerlingen van groep
8 deden de griezeldans! Het was super geslaagd! De Kinderboekenweek
loopt nog tot en met zondag 15 oktober. Een mooie gelegenheid om een
mooi boek te kopen voor uw kind. Onder zoek heeft uitgewezen dat kinderen
die een kwartier per dag lezen, beter scoren op school. Bij basisschool De
Branding worden de hele week nog activiteiten georganiseerd. Zo komt leesconsulente Rianne Koopman bij groep 1/2 voorlezen. Zij is op dinsdagen in de
schoolbibliotheek aanwezig en beschikbaar voor vragen en tips!

Primera Het Hoekstuk
Het Hoekstuk 4
1852 KX Heiloo
Tel. 072 - 533 52 58

...even naar Primera

www.primera.nl

SCHILDERSBEDRIJF

… en op De Boswaid

BEUKERS

De Boswaid heeft ook het thema van de Kinderboekenweek "Gruwelijk Eng" centraal staan van 9 oktober t/m 19 oktober.

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

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

06 20 100 550

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

13-10 OKTOBERFEST
met DJ Brightness
28-10 HALLOWEEN party
met D Jenny
4-11 LIMBURGSE AVOND
met DJ
5-11 WESTPORT TWO
Ierse middag
ww
w. c a f e d e wpop
erf.n
l rock
18-11
MEMPHIS
en
25-11 FJOERTOER DJ Brightness

Foto (aangeleverd): Thema van Kinderboekenweek
in beeld gebracht op De Boswaid

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Bij de opening op maandag 9 oktober waren de leerkrachten griezelig verkleed. De directeur opende het project als griezelige heks en enkele kinderen
uit groep 8 gaven een demonstratie door de dans voor te doen van Kinderen
voor Kinderen over dit thema. De kinderen liepen in een verduisterde school
naar binnen met hun ouders, langs spooklampjes en verlichte spinnen en
kregen van de ouderraad een griezeldrankje en een griezelig snoepje. Op
donderdagmiddag 19 oktober is er om 13.30 uur de afsluiting van dit project.
Er worden griezelig enge spelletjes georganiseerd, maar u kunt ook de tentoonstelling in de groepen komen bekijken. Iedereen is van harte welkom op
donderdag 19 oktober. Ook als u De Boswaid nog niet kent. Om 14.30 uur zal
dit Griezelige project afgelopen zijn.

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!
Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist

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

Laatste wedstrijd
Visclub De Egmonden
De laatste wedstrijd van het seizoen zit er op. Deze keer ging het op karper/
paling op de Slotgracht. Ondanks het mooie weer viel de opkomst toch
tegen: slechts 5 vissers hadden de moeite genomen deze laatste sessie deel
te nemen. Het is ook een lastige wedstrijd, maar wel leuk als je er een vangt.
Van de 5 vissers ving alleen Kees Glas een karper: 76 cm en 17 pond. Theo
en Wil vingen allebei nog een brasem, maar die telde niet mee voor deze
wedstrijd. Het klassement is gemaakt en de uitslag verschijnt binnenkort op
de site (www.visclubdeegmonden.nl). Alle vissers bedankt voor jullie inzet, als
je nog leuke ideeën hebt voor het volgend seizoen om het nog spannender
te maken, geef het even door, telefonisch via de website of facebook. Nog
een laatste oproep: wie stelt zich beschikbaar als secretaris ? Voor het overige
nieuws raadpleeg de site.

Schoonheidssalon

The Beach
In de maand oktober bij
Hotstone rug/nekmassage €25,00
een waardebon t.w.v. € 5,00 kado
Bel voor afspraak 06-51643894
Piet Heinstraat 10, Egmond aan Zee

www.cafedewer f.nl
DORPSGENOTEN

Open: maandag, donderdag, zaterdag en ‘s avonds

www.schoonheidssalonthebeach.nl

6

11 OKTOBER 2017 - NR. 655

INGEZONDEN

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

Een leven redden. Je hebt het in je!
Deze week is het donorweek. Misschien een goede gelegenheid om eens na te denken over het donorschap, als u dit
nog niet heeft laten vastleggen. Een alternatief voor donororganen is er niet. De techniek schrijdt voort, de vooruitzichten na de transplantatie zijn goed, máár er is een schrijnend tekort aan donororganen, waardoor de wachttijd lang is
en nog veel mensen op de wachtlijst onnodig overlijden.
Een mogelijke oplossing ligt in het aannemen van de wet op actief donorschap. Dit betekent dat je donor bent, tenzij
je zelf je keuze anders hebt vastgelegd. Dit systeem wordt in veel landen om ons heen gehanteerd en heeft daar
geleid tot aanmerkelijk meer beschikbare organen. De Tweede Kamer heeft op 8 september 2016 ingestemd met een
wetsvoorstel van D66 om het donorregistratiesysteem in Nederland te veranderen. Dit wetsvoorstel moet nog door
de Eerste Kamer worden besproken en goedgekeurd en tot die tijd verandert er niets. De Eerste Kamer heeft onlangs
besloten de behandeling van dit zo belangrijke onderwerp te verzetten naar 30 januari 2018. Hiermee laten ze honderden mensen, die afhankelijk zijn van een donororgaan, in de kou staan!
Maar…….. we hoeven helemaal niet te wachten op wetgeving. U kunt ook zelf actie nemen! Leg uw keuze vast, dan
weten uw nabestaanden en artsen – als er onverhoopt iets met u gebeurt – wat u met uw organen/weefsels wil doen.
Denk erover na! Bespreek het met uw familie. Ook als u tot de conclusie komt geen donor te willen zijn geeft dat
duidelijkheid. Uiteraard bent u hier vrij in, maar overweeg dan wel of u – als u ooit zelf een donororgaan nodig heeft –
geen orgaan wenst te ontvangen.
Als je op de wachtlijst staat voor een donororgaan, ga je door een hele heftige periode. Zowel lichamelijk als geestelijk. Er is een mogelijkheid dat je beter wordt, maar je bent daarvoor afhankelijk van een donor. Iemand die zijn
organen na zijn dood ter beschikking stelt, zodat anderen voort kunnen leven. De wachttijd is lang en je gezondheid
gaat achteruit. En je blijft je maar afvragen, wanneer krijg ik een oproep en erger nog: zal deze op tijd komen? Meer
informatie vindt u op: www.donorregister.nl. U kunt uw keuze daar ook registreren. Namens alle mensen op de wachtlijst, hartelijk dank! Tine Zwaan, (dochter wacht al meer dan 2 jaar op donorlongen)

Egmondia komt te kort tegen Z.A.P.

• Hollandse NIEUWE HARING
p/s € 1,50

altijd vers van met mes

4 voor € 5,50

• Ouderwets gerookte ZALMBUIK

kilo € 12,50

500 gr € 7,50

Verse

ZALMFILET
€ 25,- per kilo

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo
€ 14,95

op=op
max .4 kilo
per klant

Warm gebakken

KABELJAUWFILET
p/st € 3,50 2 voor € 7,Alleen tegen inlevering van deze bon

3 GRATIS
e

op
=
op

Kilo 12.50

Egmondia is na twee wedstrijden in de derde klasse nog puntloos. Zat er vorige week nog de mogelijkheid in om een puntje mee naar huis te nemen, in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen waren Kilo
de Egmonders al snel kansloos.
In de 8ste minuut was het al raak. Z.A.P., vorig jaar nog in de tweede klasse spelend, zette een aanval op en de
keihard ingeschoten bal werd in eerste instantie door keeper Roy Broertjes nog gestopt, maar in de rebound vanuit een
moeilijke hoek scoorde Fabian Raad alsnog 0-1. Na een klein half uurtje ontsnapte de blauwwitten aan een grotere
achterstand, toen de bal via de kluts op de lat belandde. Kort daarna ontstond de eerst kleine kans voor Egmondia,
maar het schot van Jos Hopman ging voorlangs. Meteen daarna kwam de 0-2 toch op het scorebord de bal prima
werd aangenomen door Jild Wardenaar, die meteen hard uithaalde. Ook het derde doelpunt ontstond uit een voortreffelijke aanval van de gasten uit Breezand. Na een goede combinatie scoorde Robin Schouwvlieger de 0-3. Vanaf dat
moment speelde Egmondia een verloren wedstrijd. Kort voor rust incasseerden de bezoekers een rode kaart, toen hun
aanvoerder nogal ongecontroleerd Kevin Klijbroek (die zich net tussen drie spelers voortreffelijk had vrijgespeeld) hard
van achter raakte. In de 9e minuut van de tweede helft leverde het opgeleefde spel van Egmondia een treffer op. Mats
Stam haalde hard uit en tekende 1-3 aan. Kort voor tijd had wedstrijd nog spannend kunnen worden, als de fantastisch genomen vrije trap van Tyco Tervoort doel had getroffen, maar de bal spatte via de lat het veld weer in. Aan de
andere kant was het via een counter van Z.A.P. wel raak: 1-4. Volgende week gaat Egmondia op bezoek bij Vitesse uit
Castricum, een echte streekderby.

Lamoraal van Egmont presents:
The Sound of Movie!

 10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Hollandse GEITENKAAS

500 gram

3,95

Noord-Hollandse extra pittige KAAS 500 gram 3,95
BLACK LABEL

500 gram

3,95

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

NIEUWE OOGST HOLLANDSE APPELS,
HANDPEREN en STOOFPEREN 2 kilo € 2,50
Zoete MELOENEN en ANANASSEN 2 voor € 2,50

✄

Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Speculaas Pakket: 3 brokken + 14 molens
+ 1 plak gevulde speculaas
samen slechts € 5,Boeren Appeltaart

nu 2 voor

€ 5,-

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 3 speculaas gevulde koeken cadeau!!!

Foto (aangeleverd): ‘Sound of movie’ door Lamoraal van Egmont
Een avond vol muziek uit bekende en minder bekende films. Het orkest is op dit moment druk bezig om de muziek te
repeteren en de galakleding klaar te hangen. Tijdens deze avond zullen verschillende stijlen de revue passeren, van
sprookjesachtige melodieën, tot strijdlustige klanken. Laat u meeslepen door de muziek en kom helemaal in de sfeer
door de prachtige beelden die op het witte doek worden vertoond. Op 28 oktober rollen wij de rode loper voor u uit
voor Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef. Voor kaarten kunt u terecht op onze website: www.lamoraalvanegmont.nl. Deze kaarten kosten €7,50 en op de avond zelf aan de deur €8,50. Bent u niet in de gelegenheid om
online te bestellen? Geen probleem! Op dinsdagavond 24 oktober van 19:00 tot 20:00 zullen wij de kaarten verkopen
bij Dorpshuis Hanswijk. (Vrienden en donateurs krijgen een persoonlijke uitnodiging met een aangepast tarief) Wij
hopen u graag te zien op 28 oktober! En heeft u net als de orkestleden nog een galajurk of smoking in de kast? Wij
laten ons graag verrassen! Houd ook onze facebookpagina in de gaten voor een leuke winactie!

White Stones gaat voor plek in de eredivisie
Afgelopen vrijdag speelde de zaalvoetballers uit Egmond de belangrijke wedstrijd tegen de Groningse
concurrent Leekster Eagles. Na winst in de eerste twee competitiewedstrijden was het uiteindelijke
gelijkspel (1-1) een prima resultaat. Na drie wedstrijden staan de Stones samen met Zeemacht en Leek
bovenaan de ranglijst en lijkt de ploeg op weg naar de eredivisie.
De afgelopen twee jaar eindigde WS knap bij de eerste drie ploegen in de eerste divisie maar dit jaar telt alleen de
titel en promotie naar de hoogste zaalvoetbal-klasse van Nederland: de eredivisie! White Stones heeft dit seizoen een
bredere selectie dan de afgelopen jaren. Clubicoon Jelle Schut is terug, hij is gestopt met veldvoetbal, om nog een keer
voor het ultieme doel te gaan. Daarnaast is Tom Hofkamp de gelederen komen versterken. Hofkamp heeft bij Marlène
meerdere landstitels en KNVB-bekers gewonnen. De behendige alleskunner brengt het spel van White Stones op een
hoger niveau. Aanstaande vrijdag speelt WS om 21.30 uur in de Watertoren in Egmond aan Zee.

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 per maand of los tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Prijzen zijn
ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via e-mail of fax.
Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 12.00 uur.

