
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

14  wo   3:25  11:46  15:35     
15  do   0:36   3:59  12:04  16:09  NM
16  vr   1:36   4:35  12:24  16:45   
17  za   2:19   5:05  12:54  17:16   
18  zo   1:05   5:36  13:23  17:49   
19  ma   1:40   6:09  14:05  18:21   
20  di   2:15   6:42  14:35  18:57   
21  wo   2:44   7:21  15:15  19:42   

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Bergen loopt warm voor Aangepast Sporten 
(van de redactie) Maandag 12 februari om 11.00 uur tekenden de wethouders Sport van de Regio Alk-
maar, waaronder Bergens wethouder Peter van Huissteden, de samenwerkingsovereenkomst Aangepast 
Sporten. Een samenwerking waarmee deze gemeenten het belang van het stimuleren, organiseren en 
coördineren van het aangepast sporten op de voorgrond stellen. De ondertekening vond plaats tijdens 
de ‘Unieke Winterspelen’ in sportcentrum De Meent in Alkmaar en in het bijzijn van de sporters die mee-
doen aan de spelen.
Ter onderstreping van het belang van 
sporten voor iedereen werden op 
zondag 11 en maandag 12 februari 
in sportcentrum De Meent in Alkmaar 
de ‘Unieke Winterspelen’ gehouden, 
speciaal voor mensen met een beper-

king. Het evenement stond– hoe kan 
het ook anders - geheel in het teken 
van de Olympische Winterspelen. De 
sportinstuif was bij uitstek geschikt 
voor mensen met een verstandelijke 
of lichamelijke beperking. Degenen 

die minder sportief zijn, konden 
meedoen met het minitheater voor 
zang, dans en andere voordrachten. 
Regiocoördinator Aangepast Sporten, 
Pascale de Hoogh zorgde voor de pro-
fessionele begeleiding.

Foto (Maaike Leijsen, Alkmaar Sport) Ook Peter van Huissteden (midden) maakt zich als
Bergens wethouder Sport sterk voor beschikbaarheid faciliteiten voor aangepast sporten.

Iets wat je regionaal moet organiseren. 

INVESTEREN 
De Regio Alkmaar (Alkmaar, Heerhu-
gowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo) investeert in een 
regionaal samenwerkingsverband 
wat het aangepast sporten betreft. 
In 2016 heeft deze regio zich al aan-
gesloten bij het landelijke platform 
‘Uniek Sporten’. Via de website www.

unieksporten.nl en app van ‘Uniek 
Sporten’ wordt een overzicht gegeven 
van het sportaanbod voor mensen 
met een beperking. ‘Sporten en be-
wegen dragen bij aan een gezonde 
leefstijl en geven de mogelijkheid om 
mensen te ontmoeten. Daarom moe-
ten de mogelijkheden voor sporten 

en bewegen toegankelijk zijn voor 
iedere inwoner’, aldus de gezamen-
lijke wethouders Sport. ‘Dat moet niet 
iedere gemeente voor zichzelf willen 
organiseren. Dit kan bij uitstek in een 
goed georganiseerd samenwerkings-
verband.’ 

En verder in Dorpsgenoten:
-  Commissie vergadert 13-2 over sporthal Egmond aan Zee
-  Kandidaten gemeenteraad voor D66 en CDA bekend
-  Taart voor behoeders historisch erfgoed
-  Hoeverveiling naar november

Vastenmeditaties ‘Op water en brood’
Ook dit jaar organiseren de Oud-
Katholieke kerk, de Rooms-Katholieke 
kerk en de Protestantse kerk geza-
menlijk vijf oecumenische vastenme-
ditaties. Ze worden traditiegetrouw 
weer gehouden in de Protestantse 
kerk in Egmond aan Zee, Trompstraat 
2, op woensdagavonden in de veer-
tigdagentijd, te beginnen op woens-

dag 21 februari (de eerste woensdag 
na Aswoensdag). Aanvang steeds om 
19.30 uur (kerk open om 19.00 uur). 
De vastenmeditaties duren ongeveer 
een half uur. Het thema is: ‘Op water 
en brood’. Het vastenproject is dit 
jaar het werk van de Koptische kerk 
in Egypte. Koptische zusters in Beni 
Souef (Egypte) zijn verbonden aan 

een nieuw ziekenhuis dat de naam 
draagt ‘El Salam’ (‘De vrede’). Het is 
gebouwd met hulp van de kerken. 
Voor de Vastenactie 2018 vragen de 
kerken aandacht voor het El Salam 
ziekenhuis en haar patiënten. Alle be-
langstellenden zijn van harte welkom 
in de vastenmeditaties!
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Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

- 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

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

CDA-Bergen presenteert kandidaten
De afdeling van het CDA in de gemeente Bergen heeft haar kandi-
datenlijst gepresenteerd. Met 30 kandidaten levert zij opnieuw de 
langste lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel op 
de lijst vele vertrouwde gezichten te vinden zijn, staan er ook enkele 
verrassende nieuwkomers op. Wilma Grooteman, de nummer 2 op de 
lijst, zal als het CDA opnieuw deelneemt aan de coalitie, de wethou-
derspost gaan vervullen, zo meldt de partij.

Foto (website CDA) Klaas Valkering, lijsttrekker CDA Bergen:
‘Vertrouwen in dit team.’

Voorzitter Jos de Moel: ‘Onze lijst 
vormt een mooie mix tussen jong en 
oud en ervaren en onervaren. Ik ben 
bijzonder gelukkig met het feit dat 
alle drie de huidige raadsleden heb-
ben aangegeven nog een periode 
door te willen. Dit zorgt voor behoud 
van de nodige ervaring in de fractie. 
Met ongeveer 100 leden hebben wij 
een ruime vijver vol talent om uit te 
putten, deze keer hebben wij er ech-
ter voor gekozen om ook buiten onze 
eigen leden opzoek te gaan naar ge-
schikte kandidaten. En met resultaat.’ 
Lijsttrekker Klaas Valkering: ‘Met dit 

team ga ik met vertrouwen de ver-
kiezingen in. Ik ben blij met de erva-
ring die de huidige raadsleden met 
zich mee brengen, maar ook met de 
nieuwe energie van de nieuwkomers 
op de lijst. Het CDA laat met Martijn 
Otter van de actiegroep Kogeltjesplein 
en ondernemer en bestuurslid van het 
vrouwennetwerk Annelies Kuijs ook 
een ander gezicht zien. Daar ben ik 
trots op. Persoonlijk ben ik ook heel 
trots op het feit dat mijn vader en 
tevens oud-lijstrekker van een lokale 
Egmondse partij als nummer 30 onze 
lijst afsluit.’

INGEZONDEN
Knallend het oude jaar uit !!!!
Wij schrijven inmiddels februari, de 
dagen lengen, het voorjaar is in aan-
tocht hier en daar komen de sneeuw-
klokjes al te voorschijn, maar wij be-
woners van de Krijt, Kloosterweg, en 
de Boonakkersteeg in Egmond- Bin-
nen zijn de overlast van de oudjaars-
avond nog niet vergeten. Het kan zo 
mooi zijn om rond middennacht naar 
het vuurwerk te kijken. Dat was afge-
lopen jaarwisseling volop aanwezig, 
en in de meeste gevallen prachtig om 
te zien. Maar helaas is deze avond 
door enkele kinderen / pubers letter-
lijk en figuurlijk VERKNALD voor ons 
als buurtbewoners. Je mocht blij zijn 
als de ramen van je woning er nog 
in zaten op Nieuwjaarsdag. Of dat er 
geen schade was aan je tuin, vijver, 

auto, dakgoot etc. Jammer genoeg 
was dit bij enkele buurtbewoners niet 
het geval. Deze kinderen / pubers 
hadden het de hele avond, en middag 
druk met het gooien van soms zeer 
zwaar knalvuurwerk, wat het geluid 
produceerde van complete bommen. 
Wij als verontruste buurtbewoners  
kunnen nu al opzien tegen de komen-
de oudjaarsavond. VERKNALD is onze 
oudjaarsavond/nacht, en dat is zo 
ontzettend jammer. Het kan toch niet 
zo zijn dat buurtbewoners deze avond 
met angst en beven tegemoet zien en 
“vluchten” voor dit “knalgeweld”.  
Verontruste buurtbewoners van de 
Krijt/  Boonakkersteeg /Kloosterweg 
in Egmond- Binnen.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 8 februari 2018: 1. Petra en 
Bert Maureau 61,46 2.Trudie en Ed 
Honders 54,17 3.Thea Rosendaal 

en Luc Mossel 51,04 4.Piet en Ditte 
Greeuw 47,92 5.Cees en Mar Imming 
44,79 6.Bertus en Gré Eeltink 40,63

JOOOI
De Recron wil dezelfde rechten en ‘voordeeltjes’ als particulieren hebben, óf 
de gemeente moet daar beter gaan handhaven. De brancheorganisatie van 
recreatieondernemers vindt het namelijk niet fair als (straks) particulieren hun 
huisje langer ‘permanent’ – tot 5 jaar – zouden mogen verhuren. Dat kost 
ze geld. En dus zijn ze tegen. Tja. Alle taxibedrijven zijn ook tegen Uber. Alle 
(de meeste in ieder geval) kleinere hotels zijn ook tegen airbnb. Reisbureaus 
hebben het niet zo op booking.com. Tegenhouden kun je het echter niet. Ik 
denk dat heel veel mensen hier heel blij zouden zijn als de bewoningsmoge-
lijkheden van recreatiewoningen bij particulieren wat versoepelen. Genoeg 
kandidaten om in deze woningen (tijdelijk nog altijd!) te wonen. Ik lees op 
de site van Recron dat deze club 85% van de omzet in de recreatiebranche 
vertegenwoordigt. Mooi. Lijkt me zat. Beste Recron, zouden jullie anders een 
oplossing willen aandragen voor het schreeuwend gebrek aan woningen bin-
nen onze gemeente voor jongeren, ouderen en starters? Daar zijn jullie tarie-
ven vast niet op afgestemd. Of wel?

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

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 r t v e r z o r g i n g . n l

Wat  
blijft  

is  
de  

liefde
Henny Stoop

Livv

Bij inlevering van deze bon 

gratis 15 minuten massage bij 

behandeling naar keuze.

GARAGE DE EGMONDEN

Ook voor het onderhoud van uw 
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018 

prima terecht
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

            vloeren

Houten- en 
laminaat-
vloeren

Tel 0651 219635

Kunststof- en
hardhouten 

kozijnen
Egmond-Binnen
Tel 06 5121 9635

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - 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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte 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 Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag 
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook 
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg 
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt 
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni-
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en 
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn. 

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 
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal 
40,63 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zon-
dag 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
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

Ferry Karssen sterkste 
bij MTB Kids & Parents
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 
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook 
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes 
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 
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

GARAGE DE EGMONDEN

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl

U bent van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen. Neem gerust contact met ons 
op via telefoonnummer  072-5072153 of 
info@kinderopvangegmond.nl. Ook kunnen 
wij een berekening van de kosten voor u 
maken. We helpen u graag verder!

Stichting Kinderopvang De Egmonden is een actieve en springlevende organisatie voor 
professionele kinderopvang. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en bieden 
een veilige basis waarin uw kind wordt uitgedaagd om te ontplooien. Omdat kinderopvang méér 
is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!

Altijd een opvangvorm die bij u past
We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 
jaar in Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond
aan Zee en Bergen 

• Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
• Naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
• Peuterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
• Gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Meer informatie kunt u 
vinden op onze website 
www.kinderopvangegmond.nl

Nieuw in Egmond!

            Sport BSO
Voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar 
Bij ’t Jozefslot in Egmond aan den Hoef
Meedoen? Bel 072-5712696
of kijk op www.kdvegmond.nl

 

 
 

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal

Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden 
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

Neem voor een vrijbljivend kennis-
makingsgesprek contact op met A-zorg Arina, 

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706

info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 
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Taart voor behoeders erfgoed
Samen met de VVD Bergen bezorgen VVD Statenleden uit Noord-Holland een taart bij het echtpaar 
Koster, eigenaren van het voormalige stationsgebouw in Egmond aan Zee. Dit vanwege hun bijzondere 
bijdrage voor het in stand houden en restaureren van historisch erfgoed.

Foto (aangeleverd) Waardering 
van de VVD voor het echtpaar 

Koster

Ieder jaar, rondom Valentijnsdag, or-
ganiseert de VVD een taartenactie. De 
uitreiking van de taart vond plaats op 
vrijdag 9 februari om 10.00u op de Pie-
ter Schotmanstraat in Egmond aan Zee. 
De VVD Bergen zette het echtpaar Kos-
ter in het zonnetje vanwege hun initi-
atief het voormalige stationsgebouw 
van Egmond aan Zee in oude luister 
te herstellen. Hun goede werk is van 
groot belang voor het behoud van het 
cultureel erfgoed in onze gemeente.

Gastvrij aan zee
Graag willen wij ons voorstellen. Wij 
zijn Fleur en Brenda van Gastvrij aan 
Zee. Een kleinschalig en persoonlijk 
bedrijf wat zich richt op het ontzorgen 
van eigenaren van vakantiewoningen. 
De vakantiewoning kan een zomer-
huis bij uw woning zijn, een apparte-
ment of zelfs een compleet huis. Wist 
u dat Egmond aan Zee onder toe-
risten is uitgeroepen tot populairste 

dorp van Noord-Holland en dat die 
toeristen graag in een vakantiewo-
ning vakantie vieren? Die toeristen 
ontvangen wij graag namens u! Wij 
zorgen ervoor dat uw vakantiewoning 
goed vindbaar is op Duitse websites, 
dat de boeking vlot en indien nodig 
in het Duits wordt uitgevoerd en dat 
de gast zich echt gast voelt. Maar ook 
voor u als eigenaar moet het heb-

ben van een vakantiewoning leuk en 
makkelijk zijn. Zo ontvangen wij uw 
gasten persoonlijk, hoeft u niet na 
te denken over de schoonmaak en 
verzorgen wij het linnengoed. Wilt u 
ook optimaal genieten van uw vakan-
tiewoning deze zomer met goede ver-
huuropbrengsten? Gastvrij aan Zee 
maakt het mogelijk!  06-43 49 20 81 
www.gastvrijaanzee.nl

Henk Verdonk junior niet te verzadigen
Het is bijna geen nieuws meer, maar 
opnieuw was het raak: Henk Verdonk 
junior uit Egmond aan de Hoef won 
in Akersloot de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) mountain-

bikecup. Uitslag: 1. Henk Verdonk 
junior, Egmond aan de Hoef 2. Bruno 
van Beek, Heiloo 3. Wim Verdonk, Eg-
mond aan de Hoef 4. Vincent Been-
tjes, Castricum 5. Ben Visser, Heer-
hugowaard 6. Tom van den Kommer, 

Heiloo 7. Henk Jan Verdonk, senior 
Egmond aan de Hoef 8. Wilfred Knegt, 
Uitgeest 9. Henk Louwe, Alkmaar 10. 
Pleun Lodewijks, Akersloot

INGEZONDEN
Sporthal Egmond aan Zee
Beste inwoners, ondernemers en horeca-exploitanten,
Heeft u ook zo genoten van de maand januari? Egmond stond bol van de activiteiten. Om er een paar te noemen: De 
Egmond-Pier-Egmond Mountainbike Race, de Halve Marathon, de Wandelmarathon (maar liefst twee dagen), etc. Tien-
duizenden mensen, die ons mooie Egmond bezochten. Ook tienduizenden mensen die de sporthal bezochten, vanwege 
de inschrijving en het gezellig samen zijn. Le Champion is de organisator van deze evenementen en bouwt zijn kamp op, 
in en rond de sporthal.

Foto (aangeleverd): In de toekomst geen Halve van Egmond, maar Halve van Castricum?

Wij, de initiatiefgroep Sporthal, be-
staande uit een groep betrokken in-
woners, maken ons zorgen over de 
huidige plannen m.b.t. de nieuw te 
bouwen sporthal. Het zou zomaar 
eens kunnen gebeuren dat Le Cham-
pion hier niet meer terecht kan, qua 
ruimte in en rondom de nieuw te 
bouwen sporthal, immers deze komt 
straks midden tussen de huizen te 
staan. Dit betekent voor u als inwoner 
wellicht geen verhuur meer aan de 
recreanten. Voor u als ondernemer/
horeca veel minder inkomsten in de 
maand januari. Januari zal dan een 
stille maand worden! Realiseert u 
zich ook dat de halve Marathon van 
Egmond zomaar eens de halve Ma-
rathon van Castricum kan worden? 
Weg evenement!!! Een evenement 

dat ooit is begonnen vanuit een bur-
gerinitiatief, namelijk vanuit hard-
loopgroep de Klok! Geen Aris Braak 
meer die verslag doet van het vertrek 
en aankomst van de lopers. Geen Bla-
renbal meer! Heeft u hier al eens bij 
stil gestaan?
Wij, de initiatiefgroep, hebben een 
andere locatie voor ogen, zodat deze 
evenementen behouden kunnen blij-
ven voor Egmond aan Zee! U zult er 
vast wel al eerder over gelezen heb-
ben. Deze locatie dient onderzocht te 
worden en daarvoor hebben wij de 
meerderheid van de gemeenteraad 
nodig. Op 13 februari, tijdens de com-
missievergadering bestemmingsplan-
nen, zal hierover gesproken worden. 
De oppositie partijen bestaande uit 
Gemeentebelangen BES, Groen Links 

en VVD delen onze mening. Wij ho-
pen dat de coalitiegroepen bestaande 
uit Kieslokaal, CDA, D’66 en PVDA 
ook de nut en noodzaak van dit on-
derzoek inzien! De initiatiefgroep is 
ervan overtuigd dat het huidige plan 
geen goed plan is. Wij willen een 
sporthal waarin de evenementen 
behouden kunnen blijven voor ONS 
INWONERS, voor het sociale en eco-
nomische belang, kort samengevat 
het ALGEMEEN BELANG! Komt u, 
samen met ons, luisteren naar wat 
men tijdens de commissievergadering 
bestemmingsplannen zal besluiten? 
Kom op 13 februari naar de Blinkerd 
in Schoorl! Aanvang 19.30 uur. Graag 
tot dan! De initiatiefgroep Sporthal

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

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

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

I.v.m.
familie-omstandigheden is

dinsdagmiddag
en woensdag de hele dag 

GESLOTEN
072-5061201    •   info@belleman.nl 

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3
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Middeleeuws voedsel in Huys Egmont

Foto (historianet.nl) Dineren in de Middeleeuwen: wel wat anders dan nu…

Geitenmaag met longen in gele saus 
en schapenpenis met gember en ka-
neel: haute cuisine uit de Habsburgse 
tijd. Een periode van overdadige ban-
ketten voor de één en van eenvoudige 
hutspot voor de ander. Net als nu was 
eten in de 16e eeuw een levensbe-

hoefte, een manier om te genieten 
en een sociale bezigheid. Maar één 
ding is zeker, ze aten niet zoals wij. 
Op vrijdagavond 23 februari gaat er 
een culinaire wereld voor u open, tij-
dens een leuke lezing in Huys Egmont. 
Om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30u) 

vertelt Wouter van der Meer alles over 
het voedsel en de tafelmanieren in 
de middeleeuwen. Kaarten voor deze 
avond kosten € 4,00 en zijn verkrijg-
baar via huysegmont.nl/agenda of 
telefonisch bij Martijn Mulder (06-
51689620).

Weer geen punten voor Egmondia
Egmondia is er opnieuw niet in geslaagd om een overwinning te behalen in een thuiswedstrijd. Zelfs een 
gelijkspel zat er gezien de minimale eindstand van 1-2 zelfs niet in. Dit betekent dat de Egmonders zich 
zo langzamerhand mogen gaan afvragen of een langer verblijf dan 1 jaar in de derde klasse wel reëel is. 
De verschillen in deze afdeling zijn vrij 
groot en Vitesse was een tegenstan-
der waar mogelijk toch een positief 
resultaat tegen behaald had kunnen 
worden. Maar de ploeg van trainer 
Johan van Wort stelde vooral in aan-
vallend opzicht teleur. In de gehele 
wedstrijd was er slecht één mogelijk-
heid om via een knappe aanval te sco-
ren. Het spelpeil in de eerste helft was 
bijzonder matig. Vitesse had duidelijk 
een veldoverwicht, maar kwam ook 
niet tot grote kansen. Het spel van 
de thuisclub was veel te onrustig, zo-
dat er van goed combinatiespel geen 

sprake was. Vlak voor rust wisten de 
bezoekers dan toch een bres in de 
verder goed georganiseerde verdedi-
ging van Egmondia te slaan en kon 
Menno Frankfurt de 0-1 aantekenen. 
De tweede helft begonnen de blauw-
witten iets beter aan het duel en dit 
resulteerde in de 51ste minuut tot de 
gelijkmaker. Tijdens een van de spaar-
zame goede aanvallen van Egmondia 
werd er een overtreding tegen Marc 
Min gemaakt. De vrije trap iets bui-
ten het zestienmetergebied werd feil-
loos door vrijetrappenspecialist Carlo 
Smit tot doelpunt gepromoveerd 1-1. 

Gesteund door deze opsteker leek 
Egmondia iets beter in de wedstrijd 
te komen. Echter, al snel werd duide-
lijk dat de ploeg uit Castricum meer 
wilde dan een gelijkspel en nam het 
heft weer in handen. Met nog zo’n 
kwartier voor het einde de winnende 
treffer voor de bezoekers. Een prima 
voorzet van Luuk ten Broek werd door 
spits Nick van der Ven hard in de tou-
wen gewerkt 1-2. Als rodelantaarn-
drager gaat Egmondia zondag op 
bezoek bij Z.A.P., een loodzware klus 
voor de mannen uit Egmond aan Zee.   

INGEZONDEN                                       Deze brief van een betrokken badgast is ook aan de raad verstuurd.

Plannen Slotkwartier
Geachte Raadsleden, Laat ik me even 
voorstellen, ik ben Peter Calis, inwo-
ner van Laren, en sinds meer dan 50 
jaar badgast in Egmond aan Zee, en 
sinds een tiental jaren bezitter van 
een appartement aan de Boulevard, 
waar wij regelmatig van strand en zee 
genieten. Aanleiding voor dit schrijven 
is een artikel onlangs in het Contact 
van 3 januari 2018, waarin de plan-
nen voor het Slotkwartier aangekaart 
worden door de heren Mulder en Val-
kering. Afgelopen zomer heb ik weer 
museum en galerij bezocht, en over de 
ruïnes van het slot gewandeld. Het is 

een fantastische plek, met het kerkje 
en de begraafplaats, en het museum 
heeft een boeiende collectie te tonen. 
Deze plek heeft ook hoge emotionele 
waarde voor ons gezin, omdat mijn 
schoonvader, Dick de Vilder, indertijd 
het maken van het bronzen beeld van 
Lamoraal van Egmond heeft mogelijk 
gemaakt. Hij draait zich om in zijn 
graf bij deze plannen… 
Ik wil u met grote klem verzoeken af 
te zien van ‘groot-toeristische’ plan-
nen voor deze idyllische wijk van 
Egmond, en het huidige museum 
wat meer armslag te geven voor het 

organiseren van kleinschalige evene-
menten, een terras aan de achterzijde, 
een (kleine?) horeca vergunning… 
Koestert u toch alstublieft de huidige 
uitstraling van dit bijzondere erfgoed. 
Sinds de wegomlegging om de Hoef 
heen, is het dorp verpauperd en de 
winkels gesloten, en plannen om deze 
wijk te revitaliseren lijken me zeer 
gewenst. Geeft u ruimte aan burge-
rinitiatief en laat de Hoevers en de 
genoemde heren Mulder en Valkering 
hierin meedenken. Nogmaals verzoek 
ik u met klem van de huidige plannen 
voor het Slotkwartier af te zien.

Hoogachtend, Peter Calis - 06-5353 0391 - Ooghout 5 - 1251ZC Laren          Emmastraat 79 - 1931CW Egmond aan Zee

Buurtbemiddeling 
Het komt overal voor, dus ook hier. Zeker in de zomerperiode komt het vaker voor dan je zou denken (en 
zou willen). Maar niemand zit er op te wachten: burenruzie. Hoe ga je daar mee om? Hoe spreek je elkaar 
aan? Hoe kom je tot concrete afspraken? En hoe zorg je ervoor dat jij en je buren weer kunnen genieten 
van jullie leefomgeving?
We zitten in Nederland nu eenmaal 
dicht op elkaar, zeker ook als het gaat 
om toeristische plaatsen als Egmond 
met ook nog eens veel bezoekers van 
buitenaf. Die willen graag hun auto 
parkeren, komen op andere tijden 
weer ‘thuis’, ze zijn tenslotte op va-
kantie, etc. Dat schuurt wel eens en 
leidt regelmatig tot wrijvingen met 
bijvoorbeeld de buren. Dat kan, als 

dat wat langer blijft hangen, heel 
vervelend worden. Maar wie zet de 
eerste stap om er eens rustig over te 
praten? Dat is moeilijk. Soms is het 
dan handig als er iemand bij komt 
die er niet direct bij is betrokken en 
onbevangen naar de situatie kijkt. 
Wie er dus onderling niet uit komt, 
kan gratis buurtbemiddeling inscha-
kelen. Met hulp van professioneel 

getrainde bemiddelaars van Stichting 
De Bemiddelingskamer wordt samen 
een oplossing gezocht. Er is al veel 
positieve ervaring opgedaan in de 
gemeente Bergen. Ook zijn er mo-
gelijkheden om zelf bemiddelaar te 
worden. De Bemiddelingskamer zoekt 
nog enthousiaste bemiddelaars. Kijk 
voor meer informatie op www.debe-
middelingskamer.nl.   

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

    Rijles? of
           Rijtest?

Lid van de Euroflorist
Bloembinderij De Duinroos

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

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket

in de Egmonden!
Voor al uw bloem-,

rouw- en trouwstukken

www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Het Hoekstuk
Het Hoekstuk 4
1852 KX Heiloo

Tel. 072 - 533 52 58

PASFOTOSERVICE

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Achterom 1

Vissuper & Visboet

GEVRAAGD!
voor het seizoen

verkoper/-ster
vanaf 16 jaar

schoonmaakster
voor enkele avonden vanaf 18.00 uur

info: 06-53211742  -  072-5067819
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Bridgeclub Egmond
Uitslag 6 februari: A-lijn: 1. Ria Schut 
& Ina Hallewas-Zoon, 60,71%; 2. Gré 
Eeltink & Bertus Eeltink, 58,93%; 3. 
Marouschka v.d. Pol & Jos de Waard, 
52,53%; 4. Alice Doornbos & Bert 
Maureau, 51,79%; 5. Henk Winter & 

Henk Apeldoorn, 51,04%. B-lijn: 1. 
Nellie Deetman – Antoons & Peter van 
Loon, 56,99%; 2. Dries Visser & Bert 
Dekker, 56,25%; 3. Ria Vlaar-Dekker 
& Marian Rozemeier, 55,80%; 5. Cees 
& Mar Imming, 53,57%.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 7 Februari  2018: 
1e Hrn Mossel & Eeltink  57,29%  
2e Mevr. Zentveld & Hr. Hallewas  
55,00% 3e Mevr. Blankendaal & Hr. 

Broersen  53,75%  4/5e Hr. Te Bück  
& Visser  en  Dms Waelput & Betel  
46,25%  6/7e Dms te Búck & Eeltink   
en  Hrn Bok & Scholten  45,00%

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie Schildersklas Theo Leering, Dorpshuis de Hanswijk
Expositie Abraham Brouwer, Galerie De Kapberg
FEBRUARI Woe 14, Heel Egmond Bakt voor Pr. Hendrik
Woe 14 Klaverjassen, De Schulp, 14u
Woe 14 Kerkdienst Aswoensdag Adelbertuskerk, E/Binnen, 09.30u
Woe 14 Kerkdienst MM Alacoque, E/Hoef, 19u
Woe 14 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 19u
Do 15 Eettafel, de Schulp, 12.30u
Do 15 Tekenen en schilderen, de schulp, 13.30u
Do 15 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Vrij 16 Gezond Natuur Wandelen, de Schulp, 10u
Vrij 16 Bosuilenexcursie voor jeugd, start Johanna’s Hof/Bakkum, 19.30u
Za 17 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 17u
Zo 18 Gezamenlijke kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 10u
Zo 18 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 10u
Zo 18 Lezing over bomen in rust, Schaapskooi Bergen, 12u
Ma 19 Bewegen voor Ouderen, de Schulp, 10.30u

Raadsbrede steun
voor actieplan Dorpsvisie 
De opdracht aan het college van B & W om met een actieplan te 
komen om vervolg te geven aan de Dorpsvisie Egmond-Binnen, is in 
de raad aangenomen. 

Foto (aangeleverd: Janina 
Luttik-Swart: ‘Ook andere 
kernen zouden als zij dat 
willen een Dorpsvisie moe-

ten kunnen ontwikkelen.’

KIES Lokaal nam het initiatief 
tot het voorstel. De dorpsvisie 
Egmond-Binnen is tot stand ge-
komen met de dorpsvereniging, 
vele betrokken ondernemers/
inwoners en ook ambtenaren 
hebben er veel uren in gesto-
ken. Belangrijke punten uit de 
visie zijn uitbreiding van woningbouw 
en behoud openbaar vervoer. Het col-
lege heeft inmiddels een onderzoek 
in gang gezet waarbij naar oplossin-
gen gezocht wordt om te voorkomen 
dat voorzieningen en leefbaarheid 
(verder) onder druk komen te staan. 
Janina Swart, fractievoorzitter van 

KIES Lokaal, stelt in de opdracht aan 
het college dat niet alleen Egmond-
Binnen, maar ook andere dorpen de 
gelegenheid moeten krijgen om een 
dorpsvisie te maken. Mits zij dat wen-
sen natuurlijk. Overigens veel dorpen/
wijken hebben al een wijkplan waarin 
een visie wordt beschreven.

S.V. Prins Hendrik
Yvonne werd verrast met een bloe-
metje, we hopen dat zij weer snel in 
terug is op de club! In de E-klasse 
werd perfect geschoten en in de A-
klasse slechts één puntje tekort. De 
B-klasse: die zitten in een diepe dip 
en Gemeente Belangen kwam gezel-
lig op bezoek! Gezellig Hans en Rita! 

De uitslagen van maandag 5 februari: 
E-klasse: Dirk Roele, Arie Wijker, Cor 
Wijker 100; A-klasse: Carlo Zwaan 
99; Henk Konijn 99; Mike Bekkers 
97. B-klasse: Jaap Schipper 90; Mieke 
v.d.Outenaar 80; Leo Bakker 79. Pi-
stool: Arie Wijker 49; Dirk Roele 46; 
Carlo Zwaan 46.

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - 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

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

 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.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

 

Erkend of 
herkend? 
 
Doordat wij vak-
technisch erkende 
bedrijven zijn, 
wordt 
bij het zien van de 
camerabeelden ook 
nog eens de  
persoon herkend... 
 

06-49704045
http://muziekwerkplaatsegmond.nl

MUZ I e kW e r k p La a t S

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokfluit•Viool

De muziekschool voor alle leeftijden, 
beginners, gevorderden, klassieke-,

jazz- en popmuziek

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geopend wo, do en vr vanaf 16.00 uur. Za en zo vanaf 12.00 uur.
Koffiemolen vanaf 10.00 uur. Ma en di gesloten.
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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,-. Proefdrukken vooraf 
€ 7,50. 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.

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

  Bij aankoop van de 1e kilo kaas
            GRATIS CULINAIRE VERRASSING ✄

ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95

Boeren STOLWIJKER  500 gram  3,95

Gerijpte WOERDENAER 500 gram 4,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Mega NUTELLA MUFFINS 5 voor € 3,00
Friese ORANJE KOEK 5 voor € 3,00
BITTERKOEKJES, WEESPERMOPPEN, VANILLE NOOTJES, KLEINE COCOS  20 voor € 3,00
Super MERGPIJPEN 5 voor € 3,00

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Super PERSSINAASAPPELS  3 kilo € 3,00
Puik beste AARDAPPELS (Biltstar) 4 kilo € 3,00
AVOCADO 10 stuks € 3,00 
 

✄

Kandidatenlijst D66 Bergen 
D66 presenteert een groot aantal nieuwe gezichten op de kandidatenlijst. Bij het samenstellen van de 
kandidatenlijst heeft het accent gelegen op het introduceren van goede nieuwe kandidaten die in de 
fractie gaan samenwerken met kandidaten die over ruime ervaring beschikken. Huidige wethouder Odile 
Rasch voert de kandidatenlijst aan.

Foto kandidaten D66  van links 
naar rechts  Marcel Halff; Odile 
Rasch; Diederik Apotheker; Sabi-
na van der Veen; Alexandra Otto 

en Albert van Tuil

Odile is op dit moment wethouder 
voor D66 en ook bereid om de ko-
mende 4 jaar bestaande en nieuwe 
uitdagingen binnen de gemeente bij 
de kop te pakken en tot een goed 
einde te brengen. Op plaats 2 staat 
Alexandra Otto uit Bergen. Zij heeft 
zich de afgelopen raadsperiode in-
tensief bezig gehouden met zorgver-
lening en het sociale domein binnen 
de gemeente. Marcel Halff (plaats 3) 
is ene bekend gezicht uit Egmond 
aan den Hoef. Hij wil zijn jarenlange 
ervaring in de gemeentepolitiek graag 
inbrengen binnen de nieuwe fractie. 
Albert van Tuil (plaats 4) uit Egmond 
aan den Hoef heeft ervaring als ma-

nager bij diverse gemeentes op het 
gebied van de dienstverlening. Op 
plaats 5 staat Sabina van der Veen uit 
Bergen. Zij adviseert nu zorg- en wel-
zijnsorganisaties en gemeentes over 
de transities in zorg en op het gebied 
van welzijn. Diederik Apotheker uit 
Bergen maakt de lijst compleet. Die-

derik wil zich inzetten om de kernen 
toekomstbestendig en vitaal te krijgen 
en te houden. Daarnaast zet Diederik 
de komende raadsperiode graag in 
voor onderwerpen op het gebied van 
innovatie en organisatieontwikkeling.

Hoeverveiling zaterdag 3 november ‘18
In 2018 zal de Hoeverveiling op zaterdag 3 november zijn. Hiermee komt een einde aan de jarenlange 
traditie om de Hoeverveiling op de zaterdagavond voor Moederdag te houden.

Foto’s (website Hoeverveiling) 
Boottochtjes en als kavels bij 
Hoeverveiling: nu naar november

Veilingmeester van de Hoeverveiling 
Gerard Belleman: "Al een aantal jaar 
zien wij het bezoekersaantal van de 
Hoeverveiling teruglopen. Terwijl het 
enthousiasme en het draagvlak in 
het dorp er overduidelijk wel is."  Een 
veel gehoorde reden waarom vaste 
bezoekers niet meer komen bleek de 
meivakantie te zijn. Al jaren valt juist 
dit weekend Hemelvaart of is het mei-
vakantie. In dit weekend gaan veel 
mensen er op uit. Uit een enquête, 
gehouden onder een aantal betrok-
kenen bij de Hoeverveiling, blijkt dat 
er in het najaar meer bezoekers op 
de veilingavond verwacht worden. 
Veel dorpsbewoners zien een gezel-
lige avond in de vorm van de Hoe-
verveiling in dorpshuis Het Hanswijk 

in het najaar wel zitten. Vandaar dat 
de keuze op zaterdag 3 november is 
gevallen. Dit biedt ook mogelijkheden 
om andere kavels aan te bieden dan 
die er in het voorjaar zijn. Denk aan 
Decembercadeaus en Kerstpakketten 
en wie weet zoals weleer vele bol-
lenpakketten en winterse uitjes. Zet 

zaterdagavond 3 november 2018 dus 
alvast in de agenda. Met vele kavels 
belooft het wederom een gezellige 
avond te worden met hopelijk net 
als voorgaande jaren een hoge op-
brengst welke ten goede komt aan 
de kerk en vele jeugdverenigingen in 
Egmond aan den Hoef.

Winterpret?
Foto’s (redactie) Meeuwen nes-
telen zich vast op een goede 
plek op het dunne ijs van de 
Slotgracht. Eenden moeten het 
doen met het enig open geble-
ven stukje water. Dat zou snel 

weer veranderen.

Zo vlieg je lekker op je gemak door 
het luchtruim op zoek naar wat eet-
baars, zo zit je op je kont op het ijs 
in de Slotgracht. Het leek er even op 
dat we toch nog wat winter zouden 
krijgen. Deze meeuwen zochten al-
vast een mooie stek waar mogelijk de 
koek & zoopie zou komen… Je moet 

er op tijd bij zijn, de concurrentie is 
groot. Je weet nooit tenslotte. Net als 
de eenden die het tijdelijk moesten 

doen met een beperkte zwemruimte. 
Dan wordt het dringen. Wat je winter-
pret noemt.

Egmonders in de Groet uit Schoorl run
Egmonders die hebben meegedaan in 
Schoorl aan de Groet uit Schoorl run t.b.v. 
de BES KAMPIOENSCHAPPEN. Uitslag 10 
kilometer: 1 Ronald Schröer 00:30:34; 2 
Jill Holterman 00:33:35; 3 Rene Groen 
00:41:57; 4 Jenny de Boer 00:42:21; 5 Jens 
Müller 00:42:50; 6 Michel Kemps 00:44:06; 
7 Carla Visser-Briefjes 00:50:09; 8 Sterre Pol 
00:50:41; 9 Bianca Vermaat 00:52:37; 10 
Bob Kenniphaas 00:50:46; 11 Brenda Pol 
00:51:58; 12 Renée de Waard-Honnebier 

00:54:12; 13 Marco Grapendaal 00:50:16; 
14 Michiel Schotvanger 00:55:30; 15 Ka-
rin Lammerts-Baart 00:54:44; 16 Mieke 
Louwe 00:55:40; 17 Bart Verwer 00:51:47; 
18 Remi Beukers 00:57:23; 19 Kees van der 
Pol 00:59:32; 20 Retthy Groot 01:03:14; 21 
Natalie Baltus 01:05:50.
21 kilometer: 1 Erik Stam  01:32:36; 2 
Lizzy Verdonk  01:33:13; 3 Paul Koop-
man  01:34:10; 4 Jim Wijker  01:38:06; 5 
Sander Abbes  01:39:07; 6 Mariette Lan-

gerijt  01:45:17; 7 Kees Hoek  01:46:51; 
8 Kitty Molenaar  01:49:50; 9 Olof Glorie  
01:56:19; 10 Sabine Abbes  01:56:56; 11 
Rachel Verstraeten  01:57:49; 12 Tom Min  
02:05:49; 13 Ger Breure  02:12:05.
30 kilometer: 1 Marco Havelaar  02:25:08; 
2 Rob Tijsen  02:30:08; 3 Bert Schuit  
02:25:35; 4 Rutger de Boer  02:45:28; 5 
Wilco Diemeer  02:46:26; 6 Dim Hendriksen  
02:42:55; 7 Patricia Hemmer  02:51:51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

 Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Ouderwets ger.
MAKREEL FILET  
 p/st € 3,-
       2 voor € 5,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

    +2 GRATIS

• Hollandse NIEUWE HARING 
       p/st € 1,50  4 voor € 5,50
• Top kwaliteit VERSE WIJTING
       kilo € 2,50  3 kilo € 6,00

op=op

heerlijk gekruid

Warm gebakken

KIBBELING 
250 gr € 4,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

 2e half pond
              € 1,50op=op

peper, naturel of tuinkruiden

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

botervet en lekker
vers v/h mes


