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

Onderzoek woningbehoefte Egmond-Binnen
(van de redactie) Naar aanleiding van de presentatie van de dorpsvisie in het Wapen van Egmond-Binnen
is besloten om direct een onderzoek te starten naar de behoefte aan nieuwbouw in Egmond-Binnen.
‘Belangrijkste vraag die daarbij moet worden beantwoord is: zijn 300 woningen voldoende om de vitaliteit en leefbaarheid van Egmond-Binnen te behouden’, aldus Ger Baltus namens het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300.
‘We hebben via het comité hier nu een jaar aandacht voor gevraagd. Inmiddels zijn de handen ineen geslagen en hebben onze ondernemersvereniging, dorpsbelangenvereniging, het gemeentebestuur en wij, Comité Nieuwbouw EgmondBinnen 300, gezamenlijk een onderzoeksbureau in de arm genomen om dat te onderzoeken. In eerste instantie zullen
zeven actieve Egmond-Binners, uit deze verenigingen, dit bureau voeden met informatie.’
Nú actie
Ook de wethouder heeft zijn zorgen geuit over de toekomstbestendigheid van het dorp. Baltus: ‘Dat het besef bij de politiek er is, is natuurlijk goed, maar we willen wel graag stappen maken. Binnen enkele weken zullen met name jongeren
en ouderen (55+’ers) daarom worden benaderd om mee te denken hoe de vitaliteit in ons dorp te verbeteren door o.a.
nieuwbouw voor jong en oud. Precies datgene wat we in de dorpsvisie hebben verwoord. We vragen ze concreet waaraan zij qua woningen behoefte zouden hebben en in welke mate. Ik ben ervan overtuigd dat die woonbehoefte van 300
woningen, zoals wij die hebben ingeschat, daaruit naar voren zal komen. Locaties benoemen waar dan gebouwd kan
worden, is een volgende stap. Daar hebben wij ook zeker ideeën over. Er zal bovendien meer moeten worden gebouwd
naar de behoefte van (toekomstige) bewoners. De maatschappij is flink veranderd en het kan toch niet zo zijn dat we
maar blijven bouwen – en er wordt hier überhaupt al heel lang niet gebouwd! – op de manier zoals dat altijd is gedaan? Het moet aansluiten op wat de mensen willen. Dát is ook wat we willen bereiken met dit onderzoek. Er moet nú
wat gebeuren. Niet op de middellange of langere termijn, zoals ons dat wel is voorgehouden in het verleden. Dan zijn
veel jongeren (en ook ouderen) allang niet meer in ons dorp. Egmond-Binnen moet weer bruisen!’

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
25 wo 4:16 7:59 16:05 20:12
26 do 4:20 8:36 16:24 20:45
27 vr 4:56 9:16 17:04 21:35
28 za 5:34 10:16 18:06 23:00 EK
29 zo 5:34 10:26 17:55 23:14
30 ma 6:45 11:35 19:20
31 di 0:35 8:15 12:54 20:45
1 wo 1:25 9:35 13:50 21:44

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

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!

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.
•
•
•
•
•
•
•

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Foto (aangeleverd): Vier mogelijke locaties waar woningen gebouwd zouden kunnen worden.

Woning VERKOPEN?

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

KINDEROPVANG

Huiseigenaren opgelet!
Informatieavond voor eigenaren
over verhuur van uw
vakantiewoning

Maandag 30 oktober
tussen 19:00 en 21:00 uur

De Koffiemolen

info@kruijffmakelaardij.nl
www.gastvrijaanzee.nl

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

Allergie
Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.uitvaartverzorgingduin.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

DORPSGENOTEN
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Enno Brommet (71) overleden
Op 16 oktober is oud-burgemeester Enno Brommet aan de gevolgen
van zijn ziekte overleden. Brommet was burgemeester van de gemeente Egmond van 1988 tot 2001, waarna de gemeente Egmond
opging in de fusiegemeente Bergen.

25 OKTOBER 2017 - NR. 657

Shop alleen de avond van
26 oktober je favoriete
producten met korting,
hoe meer je stapelt hoe

27 november 1972

23 oktober 1997

In liefdevolle herinnering aan

hoger de korting!

Monika Burgmeijer

Tevens is het mogelijk om advies
te krijgen over de verzorging van
je huid.
1 product = 10% korting
2 producten = 15% korting
3 producten = 20% korting
Geldig op Institut Esthederm,
Dr.Renaud en LookX make-up

Foto (Archief Historisch Egmond): Enno Brommet in 1996, bij de
overhandiging van de eerste Nobels.

Schoonheidssalon Dessa
Voorstraat 92
Egmond aan Zee

Hij heeft zich in de laatste periode bijzonder ingezet voor de fusie. Daarna was
hij achtereenvolgens waarnemend burgemeester van de gemeenten Waterland, Oostburg en Sluis. Op 14 juni 2004 werd hij waarnemend burgemeester
van de gemeente Harenkarspel, waar hij op 14 februari 2005 ‘officieel’
burgemeester werd van deze gemeente.

In het kader van Halloween organiseert Manege de Hoef ook dit jaar weer een
spooktocht voor alle jongeren (aanbevolen leeftijd vanaf 8/9 jaar) uit de buurt.
Iedereen mag meedoen, je hoeft hiervoor niet lid te zijn van de manege of te
kunnen paardrijden. Op 28 oktober om 19:30 gaan alle lichten uit en kan het
DORPSGENOTEN
griezelen
beginnen. De start is in de kantine van de manege waar we beginnen met een spannend verhaal. De tocht voert door de donkere stallen waar
je onderweg allerlei enge figuren tegenkomt. Wil jij een spannende avond
Afgelopen
was de
in Zandvoort
hierbij
stond Olof
beleven?
Komzondag
dan langs
28 oktoberde
opcircuit-run
herenwegen
130
in Egmond
aan den
Glorie
aanentree,
de startaanmelden
van de halve
marathon,
Hoef.
Gratis
is niet
nodig. waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Kloknieuws

Zeedorpendag:
3700 euro voor goede doelen

Voorjaar in Egmond

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

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

Halloween spooktocht

Nu ook
Pedicure
€ 9,-

Beste mensen,

GRIEPGOLF
Heel veel dank voor alle getoonde belangstelling
OF
tijdens mijn ziekteperiode.
De vele telefoontjes, kaarten, bloemen en
INBRAAKbezoekjes hebben ons heel goed gedaan.
GOLF?
Wim en Antje Groen

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



Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

www.fysiotherapieronde.nl


Voor het tweede
wel!

          
      

072-5064258 of 5065399
      


    

Het PWN en Duinlandjesvereniging ‘De Noord’ kijken met trots terug op de
(aangeleverd):
Voorjaar
in Egmond
7e editie van de Zeedorpendag. WijFoto
bedanken
alle vrijwilligers
voor hun
grote
inzet. Zonder hun inzet is het niet mogelijk om deze dag te laten slagen. Ook
Nadat enkele
jaren
terug
Egmond-Binnen
in de narcissen
gezet,
was
nu ook
bedanken
wij alle
leden
en bezoekers
die gedoneerd
hebbenisvoor
deze
dag.
Egmond
a/d
Hoef
versierd
met
vele
narcissen
en
krokussen
op
de
Herenweg
De gehele opbrengst van de Zeedorpendag gaat traditiegetrouw naar het
en Zeeweg.
Egmond-Binnen
is en
nu de
vooral
het dorp
zelf weer aan de beurt
goede
doel. DitInjaar
waren dit KiKa
Maritieme
Driehoek.
geweest.
Het
is
prachtig
geworden
met
dank
aan
onze
ondernemersvereniDe opbrengst bestemd voor de goede doelen bedroeg maar
liefst € 3700,-. In
ging,
de dorpsbelangenvereniging,
bloembollenkwekers,
John19Swart
en
het
gebouw
van de KNRM te Egmonddeaan
Zee zijn op donderdag
oktober
dochters,
Jan
de
Waard
en
Apeldoorn
Bloembollen
en
Cees
Apeldoorn.
de cheques uitgereikt aan KiKa en de Maritieme Driehoek. Beide organisaties
ontvingen een cheque van € 1850,-. Uiteraard bedankt de organisatie ook de
sponsors van de Zeedorpendag die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Ditte Greeuw 58,33
3.Mar en
Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
Repair
Café:
fietsverlichting

5.Cees
Immingvan
en9.30-12
Theo vGulik
41,67bij6.Bep
DekkerCafé
en Thea
U 44,76
kunt op
27 oktober
uur weer
het Repair
in de Rosendaal
Schulp
40,63
zoals altijd terecht met kleding, fietsen, elektrische apparaten, speelgoed,
computers en vele andere spullen die het waard zijn om te repareren. Nu de
wintertijd voor de deur staat wil het Repair Café wat extra aandacht geven
aan fietsverlichting. Met fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding in
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
het donker met wel 20%. Daarom kunt u tijdens op 27 oktober bij ons langs
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
komen met uw fiets, om uw verlichting in orde te maken. De ANWB heeft
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
hiervoor gratis fietslampen beschikbaar gesteld.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
DORPSGENOTEN
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

MU ZI e k W e r

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Burgemeester van Egmond van 1988 - 2001
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst
Alacoque,
Egmond/Hoef,
19ugrote betekenis
Enno
Brommet
is van
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
geweest
voor
de ontwikkeling
Zo 2 Kerkdienst OLV
Onbevlekte
Ontvangenis,
Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. van
Adelbertus,
Egmond/Binnen,
10u
de gemeente Egmond.
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
WoeHij
5 Vastenmeditatie,
Kerk,bijdrage
19.30u
heeft een protestantse
zeer grote
geleverd aan
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

Ferry Karssen sterkste
Inwoners van Egmond zullen hem herinneren
bij als
MTB
Kids & Parents
een rechtvaardig
en betrokken persoon.

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

t
k p La a S

Schoonheidssalon

Gitaar•Piano•Zang
Linda IJssennagger-Zentveld
slagwerk•Keyboard
Zent Schoonheidssalon
Blokﬂuit•Viool

Mosselaan 61
06-49704045
1934 RA
Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

HOUTENBOS

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

administraties
en samenstelling
Pieter Schotsmanstraat
7 jaarrekeningen
- belastingaangiften
1931 AS Egmond
aan Zee
- adviezen
op fiscaal
en 1152
Tel. 072-506
1241 - Mob.
06-1965
bedrijfseconomisch terrein
www.houtenboslassen.nl
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Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

Drogisterij
Parfumerie

€

9,-

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

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
Mijn voorspelling kwam meteen al uit dit weekend:
ramvol dat partkeerterrein van AH. Als dat een voorbode is voor de feestdagen en de zomer, dan wordt
het nog serieus dringen daar. Ik zie de eerste parkeerterreinrelletjes al voor me. Elke vrij plek aan de
overkant wordt inmiddels ook al gebruikt. Karretjes
worden voor het gemak gewoon daar achtergelaten.
Haalt appie of iemand van de Straatkrant wel weer op.
Een keer. Ooit. De ‘geneugten’ van een mooie grote
supermarkt.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Lezing
Huys Egmont:
GARAGE
DE EGMONDEN
Egmond in de Gouden Eeuw

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 • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

VHS video naar
DVD 17,50 euro

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
I
Mosselaan
53, Egmond a/d
www.wiegers.net
info@belleman.nl
• Hoef
www.belleman.nl
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

SCHILDERSBEDRIJF

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

De Poppenkast

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

liefst met
ervaring
18-20
Foto (Historisch
Egmond):
In de Gouden
Eeuwjaar.
was Egmond een
vrijplaats
voor
andersdenkenden
als
Voor een langer periodeRené Descartes.
Op vrijdag 27 oktober organiseert Historisch Egmond weer een nieuwe lezing
TEL:
06te 23610857
in bezoekerscentrum Huys
Egmont
Egmond aan den Hoef: Egmont in de
Gouden Eeuw. Na de invloedrijke periode in de middeleeuwen, bloeiden de
Egmonden in de zeventiende eeuw opnieuw op. Egmond werd een vrijplaats
voor andersdenkenden, kunstenaars en vermogende bestuurders. De rijke
bewindvoerders van de VOC zoals Nicolaas Witsen en Isaac le Maire lieten
hier hun statige buitenverblijven bouwen. Schilders als Ruysdael en Van Goyen
kwamen hier hun zeelandschappen schilderen. Ook de wereldberoemde
filosoof René Descartes vestigde zich enkele jaren in het kleine Egmond. Peter
van den Berg schreef er een indrukwekkend boek over en gaat u in woord en
beeld meenemen naar die prachtige periode. Gezien de te verwachten drukte,
adviseren wij u om kaarten á €5 van te voren te reserveren. Dat kan in Huys
Egmont, via de website www.huysegmont.nl/agenda en telefonisch via 0651689620 (Martijn). Vol=vol!

80’s & 90’s Reünie Paal 38
In bar ’t Swintje vindt aankomende zaterdag vanaf 20 uur een 80’s & 90’s
reünie plaats van Paal 38. Swingen, stampen, hossen en meeblêren op al die
hits van toen? Je generatiegenoten/stapmaten van toen weer eens spreken
en terugkijken op hoe het uitgaansleven in Egmond destijds was? Van al die
muziek en verhalen van de gouden tijden van weleer word je weer helemaal
vrolijk. Bar ’t Swintje laat die tijden herleven, samen met het personeel van
toen, zaterdag 28 oktober, 20 uur.

De hoed behoedt!

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
AH leren
parkeren?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Foto (aangeleverd) Het hoedenseizoen begint weer…

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN

Zondag 29 oktober zetten de leden van de Gilde der beHOEders voor het twintigste seizoen de hoed op om zich te behoeden tegen het winterse weer. Dit
zal plaatsvinden in de bijzondere ambiance van de Slotkapel te Egmond aan
den Hoef. De gilde, opgericht in 1998, op verzoek van de gilde te Zottegem
(stad Egmont) in België, zet zich in voor het dragen van de hoed op straat en
in openbare ruimten. Behoeden is hun motto! Gedurende het jaar ontmoeten
de broeders elkaar voor een etentje, uitje of thema-avond. Belangstellenden
zijn vanaf 15.00 uur van harte welkom om kennis te maken met het gilde. Het
liefst met hoed op!
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Teleurstellende informatieavond
plannen Slotkwartier

P

z

VAN DE GIESEN

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

072 - 589 54 53

• Transparant

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Bel me Teen!

Dag en nacht bereikbaar via

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

072-5061201 of
info@belleman.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist

EGMOND

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

voor een wijk in
EGMOND
Tel. 06
81 35 81 10 AAN ZEE

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

Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

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

- 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

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

SERIEUZE
UITVAARTBEGELEIDING
BEZORGER
Karin
Smit

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

persoonlijk en stijlvol

ALUMINIUM
&
Voor:
- Verwerking
bedrijfsRVS
LASSEN

Pieter Dekker
• Iedere uitvaart op maat

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

Henny Stoop

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

is...

ZENT

ENNO BROMMET

de samenvoeging van Egmond, Bergen en
Schoorl tot de gemeente Bergen.

vaarwel
bijzonder

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

Kerkdiensten

De Gemeenteraad en het College van Bergen
Egmondse
Almanak
betreuren
het overlijden van:

ieder

  

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

Foto (aangeleverd) Cheques voor de goede doelen: KiKa en de
Maritieme Driehoek

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

Woensdag 18 oktober zat de zaal in Dorpshuis Hanswijk behoorlijk vol met nieuwsgierigen die
waren afgekomen op
wasserij
de informatieavond over de plannen van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef. Toch was de avond wat teleursteldubbelblank
lend voor velen. Al bij het begin werd duidelijk gemaakt dat na de presentatie de aanwezigen op de diverse separate
Lijtweg 56 • Bergen NH
onderdelen zouden kunnen reageren. Op zes verschillende plekken in de zaal waren daarvoorTelefoon
tafels met
commen072-5812331
taarformulieren ingericht. Liefst schriftelijk reageren dus, liefst ook met naam, maar dat was niet verplicht. De reacties
zouden dan worden verzameld en respondenten zouden na verloop van tijd een reactie krijgen op hun aanmerkingen
en suggesties. Uiteraard mochten mensen ook mondeling hun mening geven, maar hoe die zouden worden verwerkt,
werd niet duidelijk. Dat eerst een presentatie wordt gegeven die aaneengesloten plaatsvindt, is geen probleem, zelfs
volkomen logisch. Maar het zou de werkgroep hebben gesierd als daarna ten minste nog twintig minuten of een
halfuurtje gediscussieerd zou kunnen worden over de plannen als geheel. Nu lijkt het meer op een ‘verdeel-en-heers’tactiek. Niemand weet zo eigenlijk wie welke reactie waarop heeft gegeven en of die reacties positief of negatief zijn.
Ook is er geen optie om op het geheel te reageren, anders dan wanneer een en ander in de procedure terechtkomt. Je
zou op zo’n avond toch graag willen horen hoe er bij betrokkenen en geïnteresseerden over wordt gedacht en welke
discussie daaruit er ontstaat. Dat is toch de basis van het maken van plannen waar zovelen bij zijn betrokken? Waar
de een niet aan heeft gedacht, weet een ander weer naar voren te brengen, zowel bij de goede als de minder goede
zaken. Ook werd er geen enkele financiële onderbouwing gegeven over de plannen of anderszins duidelijkheid verschaft
over bijvoorbeeld aantallen bezoekers (en hoe die komen) die verwacht zouden kunnen worden. Iets waarop met name
horeca- en toeristenvoorzieningen toch wel gebaseerd worden. Kortom, een beetje teleurstellend en een gemiste kans.
John de Waard, redactie Dorpsgenoten

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE
Goede verdiensten,
kom eens langs
072-5061201 of info@belleman.nl

DerpBikers Beachrace groot succes

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

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

KOFFIE- EN THEEWINKEL
TASTY TO GO

Foto (Cor Mooij): Prachtige DerpBikers Beachrace
(tekst Cor Mooij) De mooiste DerpBikers Beachrace van de laatste tien jaar in Egmond aan Zee: zon en heel veel wind
uit het zuiden. Ideale omstandigheden waarbij de echte strandracers naar voren kwamen. Het was Rick van Breda van
Beach Shop Egmond/Mockey Town die het initiatief nam en er na de start vandoor ging met Ronan van Zandbeek,
Jasper Ockeloen, Bram Imming en de hele meute achter hem aan. Ongelooflijk zoveel als Rick gegeven heeft. Na de
tweede ronde wachtte hij op Jasper Ockeloen om hem naar de overwinning te leiden, maar vlak voor het laatste obstakel, de dubbele zandberg, verraste Ronan van Zandbeek zijn medevluchters door het goede spoor te nemen, daardoor
kwam hij als eerste over de streep. Bij de dames was het Yvonne de Jong die voor Europees kampioen Pauliena Rooijakkers en Claudia Koster als eerste finishte, nadat zij met vier dames lang bij de heren kopgroep had aangesloten. Het was
een geslaagde Strandrace waar de organisatie met een glimlach op terug kan kijken.
Uitslag Heren: 1 Ronan van Zandbeek, 2 Jasper Ockeloen, 3 Rick van Breda. Uitslag dames: 1 Yvonne de Jong, 2 Pauliena Rooijakkers, 3 Claudia Koster.

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

OPEN BRIEF:

Locatie sporthal niet (meer) ideaal
Geacht College van Bergen en geachte gemeenteraad,
De meedenkende burgers van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef zijn verheugd met het, in het verleden,
genomen besluit om een nieuwe sporthal te bouwen in Egmond. Wij willen daar onze bestuurders nog steeds voor
bedanken. Wat we missen in de huidige opzet is het ontbreken van het sociale aspect dat hoort bij een sporthal. Een
verschil van inzicht tussen burger en bestuurder is dat de bestuurder de sporthal ziet als een plaats voor sporten, terwijl
de burger de sporthal tevens ziet als een plaats voor belangrijke sociale gebeurtenissen. Het leek een logische zet om
de nieuwe sporthal te vestigen op de plaats van het vroegere zwembad, naast de huidige sporthal. Mede gezien het
bestaande bestemmingsplan en het feit dat de sporthal hier altijd al stond.
Inmiddels wijzigen de inzichten zich. Rondom de nieuw te bouwen sporthal zijn een flink aantal nieuw te bouwen woningen ingetekend. De eigenaren van woningen rondom de huidige sporthal vrezen overlast van de nieuw te bouwen
sporthal, met name van aan- en afvoerend verkeer. Met de extra te bouwen nieuwe woningen zal het aantal mensen
dat overlast ondervindt alleen maar toenemen. Een sporthal midden in een woonwijk lijkt bij nader inzien niet ideaal.
In een eerder stadium is door de gemeente Bergen een voorstel gedaan om de nieuw te bouwen sporthal te lokaliseren
naast de huidige jeugdopvang ‘De Wal’ aan de Sportlaan. Makkelijk met aan- en afvoerend verkeer, weinig omwonenden, dus ook minder kans op overlast. Ook het inpassen van meer sociaal georiënteerde zaken zal hier kunnen
plaatsvinden. Een initiatiefgroep is bezig een aantal sociaal-maatschappelijke mogelijkheden voor het complex op een
rij te zetten. Kortom, een multifunctionele voorziening kan op deze plaats makkelijker verwezenlijkt worden.
De bestuurders komen nu met argumenten als: ‘We zijn al te ver gevorderd met bouwer BAM en het kost geld als we nu
gaan veranderen’. Dat zou kunnen, maar wij als burgers denken dan dat het beter is om ten halve te keren, dan om ten
hele te dwalen. Een nieuwe sportvoorziening, die voor de komende 40 jaar moet functioneren op de verkeerde plaats
kan 40 jaar ergernis voor de omwonenden opleveren. Bovendien kunnen er nieuwe woningen gecreëerd worden op de
plaats van het vroegere zwembad en de huidige sporthal. Dat kan alleen maar aantrekkelijk zijn voor het bouwbedrijf
BAM.
Info: Dieter Broek, Nico Pronk, namens Initiatiefgroep Sporthal.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 18 Oktober 2017: 1e Dms te Búck & Eeltink 70,00% 2e Hrn Mossel & Eeltink 50,00% 3e Mevr.
Blankendaal & Hr Broersen 56,25% 4e Hrn Bok & Hallewas 53,75% 5e Hrn te Bück & Visser 46,88% 6e Fam.
Sluiter 41,25% 7e Dms Knoop & Waelput 22,50%

DORPSGENOTEN
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Ervaar de waarde
van uw tuin!

Nieuw tenue…
De spelers van Egmondia JO15-1 zijn onlangs in het nieuw gestoken door hun
sponsor, Strandpaviljoen De Schelp. Dank voor deze mooie tenues! Op de foto
eigenaar Bart Valkering en coach Wim Gul met het team.

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

ZENT
Schoonheidssalon

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

Foto (aangeleverd) Egmondia JO15 in hun nieuwe tenue…

…en nieuwe trainingspakken

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

Foto (aangeleverd)…en JO13 in hun nieuwe trainingspakken
Egmondia JO13-1 is sinds deze week in nieuwe trainingspakken te bewonderen. Wij danken Raymond (achter op de foto) en Corine Heinis van strandpaviljoen “De Zilvermeeuw” voor het sponsoren!

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

Let’s do it kids voor schone dorpen

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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Erkend of
herkend?

al v.a.

€ 5,50
per m 3

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

SCHILDERSBEDRIJF

Achterom 1

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

DORPSGENOTEN

Het project Let’s do it kids maakt kinderen bewust van de noodzaak
van schone dorpen, steden en wateren. En dat we daar ook zelf ons
steentje aan kunnen bijdragen! Dit gebeurde afgelopen woensdag
op de Jozefschool in de klas en daarbuiten.
Voor de groep 4 t/m 8 bestond het programma uit drie onderdelen. De les
‘Vang’ (Van Afval Naar Grondstof) waarin o.a. werd besproken wat we het
beste kunnen doen met ons afval. In de les ‘Plastic soep’ werd o.a. gesproken over het vele plastic dat wij weggooien en via de straat, regenputten en
waterwegen in de zee terechtkomt. De derde les was een buitenles en heette
‘Zwerfafval’, waarbij de kinderen de wijk ingingen op zoek naar afval. Ze
kwamen met zakken vol terug! De kinderen schrokken er gewoon van hoeveel
afval ze onderweg tegenkwamen. Een zeer inspirerende ochtend waarbij alle
kinderen erg betrokken en enthousiast waren.

Dubbelconcert Eensgezindheid
en Excelsior
Op zondag 29 oktober om 14.00 uur staat voor muziekvereniging
Eensgezindheid uit Egmond-Binnen het jaarlijkse najaarsconcert op
het programma. Naast de orkesten van Eensgezindheid treedt ook
het A-orkest van Harmonie Excelsior uit Hoofddorp op tijdens dit
najaarsconcert.
Het fanfare orkest o.l.v. Marije Koopmans is inmiddels druk aan het repeteren
voor het concours waar zij op 11 november aan deelnemen in Zaandam.
Tijdens dit najaarsconcert zal het fanfare orkest de stukken die zij tijdens het
concours spelen aan het eigen publiek laten horen. Naast het fanfare orkest
zal ook het opleidingsorkest o.l.v. Birgitte van Es hun klanken laten horen in
onder andere Condacum van Jan van der Roost en A Song For You van Otto
Schwarz. Voor veel leden van het opleidingsorkest is dit het eerste concert in
Dorpshuis ‘de Schulp’. De dirigente van Harmonie Excelsior, Elivera van Sloten,
is geen onbekende in Egmond-Binnen. Tot twee jaar geleden stond zij als
dirigente voor het opleidingsorkest van Eensgezindheid. Zondag 29 oktober
om 14.00 uur in Dorpshuis ‘de Schulp’ te Egmond-Binnen.

MTB Kids & Parents
Uitslag: 1. Ferry Karssen, Alkmaar 2. Jan Langeveld, Bakkum 3. Wilfred Knegt,
Uitgeest 4. Henk Louwe, Alkmaar 5. Chris Kemp, Egmond aan de Hoef 6. Henk
Jan Verdonk, senior Egmond aan de Hoef 7. Martin Meijer, Heerhugowaard 8. Piet
Veldt, Akersloot 9. Ad van Rijn, Uitgeest 10. Lars van den Wijngaard, Akersloot

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 19 oktober 2017: 1.Thea Rosendaal en Theo vGulik 68,75 2.Piet
en Ditte Greeuw 55,21 3.Petra en Bert Maureau 54,17 4.Bertus en Gré Eeltink
51,04 5.Cees en Mar Imming 37,50 6.Riet Baltus en Ria Vlaar 33,33
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‘Klassieker’ eindigt in remise
In een meer spannend dan goed duel heeft Egmondia zijn eerste dik
verdiende punt in de competitie binnen. Dit gebeurde uitgerekend
in de derby tegen Zeevogels.

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

• Warm gebakken SCHOL

5 voor € 10,00

p/st € 2,25

• Hollandse Nieuwe HARING
p/st € 1,50

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

mooie dikke

altijd vers van het mes

4 voor € 5,50

• Ouderwets gerookte MAKREEL

2 voor € 5,00

p/st vanaf € 3,00

Verse GAMBA'S van kilo € 17,50
te met schil

met schil mooie gro
helemaal schoon

Jeugdclinic Adelbert groot succes
Afgelopen zondag kregen 120 kinderen van Adelbert op sportpark
de Kwekerij een voetbal-clinic verzorg door Sportbureau 33 van
Koen Stam (coach AZ Onder 19).

Alleen tegen inlevering van deze bon
Kilo 12.50
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
Kilo 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

- ‘gewoon’ goed
- moderne middelen
- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

10.00

op=op

De Woerdense Kaasboer

GRASKAAS
BOER OUD
BLACK LABEL

Bij u op de markt

2,95
500 gram 4,95
500 gram 3,95
500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Kom kijken en laat u informeren.
Maak een afspraak: 072 5061661
info.driemaster@isobscholen.nl
U wilt toch ook het beste voor uw kind?

Zoete, pitloze MANDARIJNEN 20 stuks € 3,00
Lekkere zoete pitloze DRUIVEN heel kilo € 3,00
Actie geldig bij inleveren bon

✄

De ploeg van trainer Johan van Wort kwam in Egmond aan den Hoef goed voor
de dag. In de 10de minuut legde de scheidsrechter echter de bal op de stip na
een handsbal van Dennis Blaauboer. Jorrit Groot schoot hard en onhoudbaar voor
Roy Broertjes binnen 1-0. Toch liet Egmondia zich niet ontmoedigen en na het
aanvankelijk sterke begin van de ‘Hoevers’ herstelde Egmondia de verhoudingen
binnen de lijnen en werd het meer en meer een wedstrijd. De druk van Egmondia
op het doel van Zeevogels leverde vlak voor rust nog resultaat op. Rik Blok was
attent op een losgelaten bal van keeper Jorrit Stoop en scoorde de op dat moment meer dan terechte gelijkmaker 1-1. Na rust leken de ‘Derpers’ aan de leiding
te komen, maar Jorrit Stoop stond wederom op de goede plaats. Het spelpeil zakte, de spanning steeg. Na een zeer goede aanval van Zeevogels kopte Jay Herman
met het hoofd schitterend raak. Daarna ontsnapte Egmondia aan een nog grotere
achterstand toen het leer via een Egmondia verdediger tegen de buitenkant van
de paal belandde. Toch bleef de ploeg uit Egmond aan Zee strijden voor een beter
resultaat. Egmondia kreeg in blessure tijd dan toch loon naar werken. Uit een
corner kwam de bal via de binnenkant van de paal voor de voeten van invaller Tim
Zwanenburg en hij scoorde de gelijkmaker 2-2. Over het algemeen had iedereen
wel vrede met deze puntendeling, al zullen veel mensen uit Egmond aan Zee
denken dat de punten naar Derp mee hadden moeten komen. Het eerste punt is
echter binnen, misschien geeft dit vertrouwen voor de volgende wedstrijden. Dit
zal zeker nodig zijn tegen Limmen thuis en Meervogels uit.

per kilo

€ 13,50
€ 11,00

✄

Foto (Cor Mooij) Spelmoment uit Zeevogels tegen Egmondia

per kilo

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Brokken, pepernoten, speculaas molens, chocolade
kruidnootjes, gevulde speculaas, kruidnootjes

Alles 2 voor €5,Foto (aangeleverd) Ademloos luisterend naar de clinic masters…

Lever de advertentie in en ontvang het 3e artikel naar keuze Gratis!!!

Diverse spelers uit het betaalde voetbal (waaronder AZ keeperstalent Jasper
Schendelaar) begeleidden de kinderen in acht verschillende oefenvormen op
het A-veld. De clinic werd mogelijk gemaakt door een bijdrage die de club
verdiend had met de verkoop van loten via de Grote Club Actie. Meer foto’s en
reactie zijn te vinden op facebook.

Colofon
Dorpsgenoten

Egmondse Almanak

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.

OKTOBER Di 24 iPad cursus, de Schulp, 14u
Woe 25 Kienen, De Schulp, 14u
Do 26 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 26 griepprik locatie de Schulp 14.30u
Vrij 27 Egmond en de Gouden Eeuw, Huys Egmont, 20u
Vr 27 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
Vrij 27 Repair café, met dit keer fietsverlichting, De Schulp, 9.30u
Vrij 27, Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Za 28 Reünie 80’s & 90’s, t Swintje.
Za 28 Sound of Movie, Lamoraal in Hanswijk E/Hoef, 20u
Za 28 Kerkdienst, Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Za 28 Halloween spooktocht, Manege De Hoef, 19.30u
Za 28 Wild Romance, Wapen van Egmond-Binnen, 22.15u
Za 28 Halloween in de Werf
Zo 29 Kerkdienst, OL Vrouw E/Zee, 9.00u
Zo 29 Kerkdienst, Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 29 Allerzielen, Rinnegom, 15u
Zo 29 Najaarsconcert Eensgezindheid, De Schulp, 14u

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur

Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

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

06 20 100 550

