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Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info

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

Brouwerij Egmond heeft de zegen gekregen

WATERSTANDEN

BOOM

(van de redactie) Met het uitspreken van de zegen en het gezamenlijk met burgemeester Hafkamp indrukken
van ‘de rode knop’ heeft abt Gerard Mathijsen het officiële startsein gegeven voor de ingebruikname
van de ketels voor Brouwerij Egmond.

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
21 wo 2:44 7:21 15:15 19:42
22 do 3:24 8:05 15:55 20:32
23 vr 4:05 8:59 16:34 21:35 EK
24 za 5:05 10:04 17:25 22:56
25 zo 6:05 11:25 19:04
26 ma 0:05 7:25 12:34 21:25
27 di 1:19 9:55 13:46 22:25
28 wo 2:25 10:35 14:39

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, 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.

GRIEPGOLF
Voor een waardig en gepast afscheid,
OF
voorheen werkzaam voor Memento Mori
INBRAAKDag en nacht bereikbaar
072-5115238
GOLF?

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

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

Foto’s (Brouwerij Egmond) De officiële start van Egmonds bier op
Egmonds grondgebied gebrouwen,
met burgemeester Hafkamp en abt
Gerard Mathijsen die ‘de zaak’ openen…

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



Voor het tweede
wel!

Onder grote belangstelling van apos
        
 
telen, missionarissen en anderen die
      

de brouwerij (ook financieel) een
      
warm hart toedragen, zegende abt

Mathijsen de ketels en alles in de


   
brouwerij, inclusief de aanwezigen,
  
met water uit de put op de Adelbertusakker. Het was zaterdag de mooie
afsluiting van alle werkzaamheden ciële brouwplaats voor het Egmondse Overigens: op zaterdag 9 juni is dat
die door veel mensen zijn verricht Sancti Adalberti-bier. Egmonds bier Lamoraal-bier bij de brouwerij en bij
Voorjaar
in Egmond
wordt voortaan
op Egmondse
bodem enkele restaurants in de Egmonden
om te komen tot de brouwerijFoto
zoals(aangeleverd):
die er nu staat. Aan de weg over de gebrouwen. Tevens werd de (bij)naam gratis te proeven. Kop eraf als dat
Nadat
enkele jaren
terugwas
Egmond-Binnen
narcissen
is gezet,
was nu ook
geenSchoonheidssalon
succes wordt…
vande het
nieuwste
Lamoraal-biertje
Bisschop…
En het
direct de in
Egmond
a/d
Hoef
versierd
met
vele
narcissen
en
krokussen
op
de
Herenweg
start van Brouwerij Egmond als offi- bekendgemaakt: Graaf zonder Hoofd. Linda IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniZent Schoonheidssalon
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan 61
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

SERIEUZE
BEZORGER

En verder in Dorpsgenoten
06 10
82 64 29
- Coalitiepartijen: onnodige onrust over sporthal
Egmond
www.zentschoonheidssalon.nl
Bridgeclub
Egmond
aan Zeebij werk Maritieme
zentschoonheidssalon@gmail.com
- Deel Atlantikwall
blootgelegd
Driehoek
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Ditte
58,33
3.Mar en Nico
4.Petraeredivisie?
en Bert Maureau
- Greeuw
White
Stones
opImming
weg54,17naar
Voor uw gehele administratie
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
Administratiekantoor
40,63
- Johan van Wort na één jaar weg bij Egmondia

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER

Kerkdiensten
Sportraad houdt Sportdebat

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!

Voor: - Verwerking bedrijfs-

WEEKEND
1 EN
APRIL organiseert
2017
Op vrijdag
9 2maart
de sportraad van Bergen, Egmond en administraties
Schoorl om 20.00
uur een jaarsporten samenstelling
H.debat
Margaretha
Maria Alacoque
– Egmond
aan den Hoef:
Zaterdag
in de kantine
van vv Bergen.
Alle politieke
partijen
zijn uitgenodigd
met een
vertegenwoordiger
rekeningen
- belastingaangiften
19.00
uur Eucharistieviering
met pastor
Nico Mantje
m.m.v.
aanwezig
te zijn deze avond.
Zij gaan
in debat
metHoeverture.
vertegenwoordigers van
lokale op
sportverenigingen
- adviezen
fiscaal en
Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis
– Egmond
aan
Zee: Zonen –organisaties
om zo samen
tot een mooie
eerste
aanzet
te komen voor
het nieuw te terrein
ontwikkelen
bedrijfseconomisch
dag
10.00 uur W&C-viering
parochianen
m.m.v. St Caecilia
sportbeleid
in 2018. Wilto.l.v.
u ook
bij het sportdebat
aanwezig zijn dan kan Kerklaan
dat, aanmelden
kan (gratis) via
11, 1935 EV Egmond-Binnen
H.sportdebat@sportraadbergen.nl.
Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
pastor
Nico Mantje
Deo
De Sportraad
is druk m.m.v.
bezig omCantate
het debat
tot in de puntjes voor te bereiden. Vanaf 19.30 uur hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
kunt u terecht in de kantine van vv Bergen
WOENSDAG
5 APRIL
(Groeneweg 5),
waarna om 20.00 uur het debat aan zal vangen. Inmiddels is ook een gespreksleider aangetrokken, John de Waard. John is
Vastenmeditatie
Protestantse
kerkenmet
Saskia
Ossewaarde
woonachtig in Egmond
aan den Hoef
eendominee
oude bekende
in de
lokale sportwereld. Interim-voorzitter
van de Sportraad, Marten Nijdam, is
Palsma
Drogisterij
erg tevreden met de huidige gang van zaken. ‘Het jaar 2018 wordt voor het gemeentebestuur een
jaar met een nieuwe start met een nieuw
Parfumerie
college en een andere raad. Voor de sportsector wordt 2018 ook een heel spannend en belangrijk
jaar, omdat het gemeentebestuur in haar
begroting heeft aangegeven dat het sportbeleid voor onze gemeente, zoals dat is vastgelegd in de Sportnota 2008, herijkt zal worden. Ter
EXPOSITIE
voorbereiding op het sportdebat op 9 maart hebben wij de verenigingen gevraagd een korte enquête in te vullen. Uit de antwoorden gaan
Hanswijk;
Aadstellingen
Peetoomformuleren
en Hilde waarover
Belleman.
15 juli.
we een aantal
weTot
tijdens
dit sportdebat graag met alle aanwezigen willen discussiëren. Dat het een interesMAART
Woegaat
29 Vastenmeditatie,
Protestantse
Kerk, 19.30u kunnen bij dit debat aanwezig zijn. Aangezien er ook in de Egmonden
sante avond
worden is iets wat zeker
is.’ Alle geïnteresseerden
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Woe
29 Ouderenochtend,
Het Gebouw,
10ude sport en -voorzieningen, is hier de gelegenheid uw vragen te stellen aan de politiek en
het nodige
speelt aan ontwikkelingen
in en rond
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Wo
29 Toneelgroep
in de
erachter
komen hoe zijSpiegel
het straks
gaanSchulp
doen. 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
Vrij
31
Verstillende
wandeling
v.a.
De
Abdij
13.00u
DORPSGENOTEN
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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
In liefdevolle herinnering
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
medisch pedicure
z
Dagopvang
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
z
Buitenschoolse opvang
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
z
Tieneropvang met huiswerk
begeleiding
Bel voor een afspraak
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
22 februari
2014
z
Opvang per uur
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
06-1057
8724
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
Voor altijd in ons hart.
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Julianastraat
60
De Poppenkast
Julianastraat 60
z
Geen wachtlijsten
Egmond aan Zee

072-5061201 of
info@belleman.nl

€

Deel Atlantikwall blootgelegd

GARAGE DE EGMONDEN

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

Egmondse Almanak

9,-

BOVAG

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Janny

Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

P

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Piet

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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
Foto’s
Stichting
Egmond7.‘40-‘45)
de Hoef 5. Niels Bras Egmond
aan(aangeleverd
de Hoef 6. Henk
Louwe Alkmaar
Dirk
Deel Atlantikwall
blootgelegd
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem 1.
Krommenie
9. Chris Kemp
Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
Bij de graafwerkzaamheden bij de voerd. Hier in Egmond aan Zee echter
Maritieme Driehoek in Egmond aan belandden ze onder een dikke laag
Zee, zijn afgelopen week een zestal zand met als motto: vergeten maar.
betonnen versperringen gevonden Stichting Egmond ‘40-‘45 van bunkeruit de Tweede Wereldoorlog. Deze museum Jansje Schong uit Egmond
versperringen maakten deel uit van aan Zee houdt de graafwerkzaamde zogenaamde Atlantikwall, die van heden nauwlettend in de gaten en
Noorwegen tot aan Frankrijk liep. Na bekijkt wat de mogelijkheden zijn tot
de oorlog zijn deze verdedigingswer- behoud van een van de versperringen.
ken grotendeels gesloopt en afge-

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
TEL: 06 23610857

Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

- 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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50

2. Zoals het was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog

per m 3

Bezoekje aan Technomobiel

f
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

SCHILDERSBEDRIJF

Schoonheidssalon
The Beach

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

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

Openingstijden: maandag, donderdag, zaterdag en ‘s avonds

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Foto (aangeleverd) Bezoek Technomobiel
De groepen 7 & 8 van de Sint Jozefschool en de Driemaster uit Egmond
bezochten maandag 12 februari de
Technobiel van stichting OTIB. In deze
uitklapbare trailer maken kinderen
kennis met de wereld van techniek
en experimenteren met allerlei technische snufjes. Een van de onderdelen was de virtual reality bril. Een bril

Piet Heinstraat 10
1931 EB Egmond A/Z
Voor een afspraak bel
M: +31 (0)6 51643894

WINTER

die je op je hoofd zet en dan lijkt het
alsof je ergens echt bent terwijl je er
niet bent. Er was een drone. Er waren
leidingen die je kon repareren, een
3D-printer waarmee van alles werd
gemaakt en getoond. Er was een
vliegtuigje dat vloog op zonne-energie. Ofwel een leuk en afwisselend
programma voor de kinderen.

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

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’

wekelijkseJOOOI
column van KD de Bocht

MODERN of

Het paardje is weer terug. Deze week is het kunstwerk weer terug geplaatst op de plek
waar het al meermalen is vernield. Het gezegde luidt niet voor niets: je moet een steigerend paard niet zijn zin geven. In normaal Nederlands: als je toegeeft aan die vandalen,
is straks niets meer veilig. Dus zetten we het weer terug. En nu gewoon afblijven graag.
Ook als je het niet mooi vindt, gewoon lekker laten staan en heel laten. Laat eens zien
dat er toch nog wat beschaving in je huist.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

KLEDING

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

BOEKEN - MUZIEK

k ringlooptol.nl

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

DORPSGENOTEN

DECORATIE

Lamoraalweg 53B

VINTAGE

SPEELGOED

HUISRAAD

06 36 33 43 33

Ind.terrein de Weidjes

3

SERVIES

Egmond aan den Hoef
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Onnodige onrust over nieuwe sporthal
Volgens de coalitiepartijen, KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA, is er onnodig onrust ontstaan met betrekking
tot het voorstel voor de bouw van een nieuwe sporthal op het Watertorenterrein. ‘Dat is jammer, omdat
wij vinden dat de Egmonden een nieuwe sporthal verdienen én de gebruikers hier al lang genoeg op
hebben gewacht! Helaas wordt er onterecht via de (social) media gesteld dat de huidige evenementen
niet meer kunnen plaatsvinden’, aldus de coalitiepartijen in een gezamenlijke verklaring.

Hallo..?
Hallo..?
Heeft u ook een
intercom bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
kunt praten?
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!

Foto (redactie) Egmondia-terrein
met op de achtergrond
de huidige sporthal.
De werkelijkheid ligt volgens die
partijen namelijk anders: ALLE sportevenementen en ook de ECHTE dorpsevenementen als bijvoorbeeld het
shantykoren festival, de sinterklaasintocht en de viering van Koningsdag
blijven gewoon mogelijk in een nieuwe sporthal op het Watertorenterrein.
Zo heeft ook Le Champion duidelijk
aangegeven dat zij in en nabij de
nieuwe sporthal de huidige evenementen, zoals de Halve Marathon van
Egmond prima kunnen uitvoeren. ‘Wij
zijn ook verbaasd over de meningen
dat er meer overlast voor de wijk en
bewoners zal komen. Er komt een parkeergarage onder de nieuwe sporthal,
waardoor er minder parkeeroverlast
is. De nieuwe hal is een duurzame
en energiezuinige hal en ook geluidstechnisch veel beter geïsoleerd! Het is
een verkeerde voorstelling van zaken
dat wanneer het huidige gebruik van
sportactiviteiten en evenementen niet
toeneemt, de overlast naar de buurt
dat wel zou doen. Er is een initiatief
om te onderzoeken of het mogelijk
is om de nieuwe sporthal te bouwen
aan de Sportlaan, op het hoofdveld
van Egmondia. Na een zorgvuldige afweging vinden de coalitiepartijen de
risico’s om dat te doen veel te groot:
- Als de voetbalfusie op locatie Egmonderstraatweg niet doorgaat (de
partijen VVD, Gemeentebelangen en

ZENT

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

Groen Links hebben tegen de voetbalfusie op deze locatie gestemd, en willen dit besluit het liefste terugdraaien)
dan is het onmogelijk om de sporthal
aan de Sportlaan te realiseren.
- Als de voetbalfusie wel doorgaat
kan het, door procedures van tegenstanders tegen deze fusielocatie, nog
jaren duren, voordat de locatie op het
Egmondia-terrein beschikbaar is.
- Als er een nieuwe plek voor de
sporthal wordt gekozen betekent dit
een vertraging van 3 jaar, met risico’s
zoals nieuwe bezwaren, nieuwe ontwerpen, nieuwe aanbestedingen, hogere bouwkosten.
- Deze coalitie is bereid om miljoenen
te investeren in de Egmondse sport
(voetbalfusielocatie en sporthal). Als
we nu niet beslissen is het heel onzeker of het in de volgende raadsperiode zal gaan lukken om partijen als

Groen Links, Gemeentebelangen en
VVD daartoe te bewegen.
Als we nu kiezen voor de bouw van
de sporthal op het Watertorenterrein
weten we zeker dat:
- De nieuwe sporthal in 2020 wordt
geopend.
- De overlast voor de omwonende zal
afnemen (o.a. door parkeergarage en
betere geluidsisolatie).
- De bouw van de sporthal niet afhankelijk is van de voetbalfusie.
- Alle sport- en dorpse evenementen
gewoon kunnen blijven plaatsvinden
in deze nieuwe hal.
Op basis van bovenstaande kunnen
KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA eigenlijk niet anders dan kiezen voor
het plan van de ontwikkeling van de
nieuwe sporthal op het Watertorenterrein.

Praat mee in het Dorpsraadcafé
Woensdag 28 februari wordt er door
de Dorpsraad Egmond aan den Hoef
weer een Dorpsraad café in De Hans-

REcoverED

wijk georganiseerd. Ook nu is er de
mogelijkheid voor de inwoner van de
Hoef om zaken en initiatieven betref-

fende hun leefomgeving naar voren te
brengen. Het café is vanaf 20.00 uur
geopend.

Informatiemiddag vrijwilligers in ‘tHuis Lioba
Midden in het duingebied van Egmond ligt het Liobaklooster. In een mooie, recent verbouwde vleugel van
dit historische pand, ‘tHuis Lioba, wordt aan ongeneeslijk zieke mensen een tijdelijk verblijf geboden. Een
verblijf om te herstellen van palliatieve behandeling, om tot rust te komen, te bezinnen en om mantelzorgers een adempauze te geven. Op 9 maart van 14 tot 17 uur is er een informatiemiddag voor vrijwilligers.
‘tHuis Lioba is op dit moment bijna 1 gastheer of – vrouw, met een aantal nemen, de bijzondere sfeer te proejaar in bedrijf en heeft in deze periode licht huishoudelijke- en verzorgende ven en zich te laten informeren over
aan 19 mensen een bijzonder waar- taken. Een zorgachtergrond is han- de mogelijkheden. U bent van harte
devol verblijf kunnen bieden. De gas- dig, maar niet echt nodig. Er worden welkom, vooraf aanmelden is niet
ten en hun naasten zijn unaniem heel cursussen gegeven die voorbereiden nodig. Meer informatie: www.thuislovend over de zeer betrokken en lief- op de functie en je wordt ingewerkt lioba.nl of telefonisch via 06 12 40
devolle aandacht van de vrijwilligers. door ervaren collega’s. Iedereen die 80 72 Monique Krom en Marjolein
Voor het team van vrijwilligers wordt geïnteresseerd is in dit mooie werk Verkoijen, ‘tHuis Lioba, Herenweg 85,
momenteel versterking gezocht. De heeft op 9 maart de gelegenheid 1935 AH Egmond Binnen.
vrijwilligers hebben de functie van om een kijkje achter de voordeur te

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

‘Heel Egmond Bakt’ groot succes

Suzan Tervoort
Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
06 21 83 47 93
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

Ook voor ramen en kozijnen

Foto’s (José Belleman): Prachtige creaties bij Heel Egmond Bakt!
Na de aankondigingen en oproepen om
mee te doen was het afgelopen dinsdag zo ver: op Valentijnsdag werden

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN

zo’n 50 taarten afgeleverd bij de locatie
Prins Hendrik. De bewoners mochten er
eerst naar kijken, wat zeker de moeite
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10 maart jaarlijkse
Dinnerclub Zeevogels

waard was, en een jury besliste wat de
mooiste creaties waren. Daarna konden
ze genieten van al dat heerlijks.
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BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN N.H.
Lijstnummer 8

Ook dit jaar zal Egmond aan den Hoef weer in beweging komen voor
Zeevogels. Dit keer niet om te voetballen, maar om gezellig een
hapje te eten bij verschillende dorpsgenoten. Meer dan 20 adressen
zijn er al beschikbaar gesteld om te koken voor liefhebbers uit het
dorp die naast lekker eten ook Zeevogels een warm hart toedragen,
want met de opbrengst van dit evenement wordt de club financieel
gesteund met een leuk extraatje.

Is stemmen in de Egmonden voor:
• Wel een nieuwe sporthal bouwen naast Jongerencentrum De Wal
• Bouw van een nieuw recreatief zwembad in Egmond aan Zee
• Méér goedkope huisvesting voor jongeren; Meer seniorenwoningen
• Woonvisie 2017-2027 Egmond-Binnen snel uitwerken en realiseren
• Echte inspraak aan inwoners geven
• Max. nog 10 jaar permanent illegaal wonen in recreatiewoningen legaliseren
Kijkt u eens op ons verkiezingsprogramma www.behoorlijkbestuurbergen.nl
"Dat gaat om zaken die u ook raken"
Kandidaat raadsleden: Onno van Ulzen, Koos Bruin en Michelle Lansu

Hoe werkt het nu precies? Op verschillende adressen wordt er een
voor-, hoofd- en nagerecht gekookt
voor steeds 6 andere gasten, waarmee je natuurlijk zelf ook een gezellig hapje mee eet. Per gerecht wisselt
het gezelschap dat aan tafel komt.
Degenen die komen eten betalen
per persoon €25,- voor een compleet
3-gangenmenu incl. drankjes. Deze
opbrengst is dan volledig voor Zeevogels. Vanaf 17:30 uur verzamelen alle
“lopers” zich bij dorpshuis Hanswijk
en krijgen daar het eerste adres waar
zij worden verwacht. Bij dat gezelschap krijgen zij weer het volgende
adres door voor het volgende gerecht.
Na het nagerecht is er nog een gezellige terugkomst in Hanswijk, waar de
verschillende ervaringen met elkaar
worden gedeeld. Dit alles onder het

genot van muziek en een drankje (dat
is overigens dan weer voor eigen rekening). Er zijn al veel aanmeldingen
ontvangen, dus het belooft een gezellige avond te worden. Uiteraard zal
deze avond pas slagen bij aanmelding
van voldoende ‘koks’. We willen dan
ook een dringend beroep doen op
mensen die willen koken! En je hoeft
echt geen chef-kok te zijn om iets
lekkers op tafel te zetten. Je enthousiasme is vaak al meer dan genoeg!!
Wil je ook meedoen? Geef je dan als
duo op via dinnerclub.zeevogels@
gmail.com. Geef hierbij aan of je wilt
koken of lopen. Ook is het mogelijk
om je als reservekok op te geven, dan
maken we alleen in geval van ‘nood’
gebruik van je kookkunsten en anders
kun je gewoon meelopen. Arjen en
Antoinette Mostert

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

D B
uBBeL
oeT
oor

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Foto (aangeleverd) Christi Klinkert
Ruysdael. Het werk van de schilders
uit de Gouden Eeuw wordt bovendien
gecombineerd met het werk van twee
hedendaagse fotografen: Hans van
der Meer en Karin Borghouts. Historisch en modern werk is in elkaars
nabijheid geëxposeerd. De lezing van
Klinkert is de eerste van een nieuwe
serie lezingen van het Historisch Café.
Kaarten voor 27 februari zijn enkel
in de voorverkoop te verkrijgen in de
vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard, via www.bibliotheekkennemerwaard.nl of telefoonnummer
072-5156644. Kaarten kunnen alleen
per pin of online worden afgerekend
en kosten €7,50 per stuk – er is geen
reductie van toepassing. Locatie: Grote Kerk, Alkmaar. Aanvang 20.00 uur.

Lijtweg
56 • Bergen
Gastouder
Sacha
voor NH
Telefoon 072-5812331
kinderen
van 0 - 4 jaar

www.kdvegmond.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

BOVAG

komens (120%-tot 150% van het
sociaal minimum) was er nu wettelijk
geen mogelijkheid voor aanpassing.
Deze groep betaalt nu € 12,37 per
uur. KIES Lokaal vindt de stap van 0
naar € 12,37 veel te groot. Daarom
een motie met de opdracht aan het
college, vóór de aanbesteding, dit jaar
met een voorstel te komen om het
bedrag van € 12,37 te verlagen. De
motie werd door alle partijen ondersteund.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie Schildersklas Theo Leering, Dorpshuis de Hanswijk
Expositie Abraham Brouwer, Galerie De Kapberg
FEBRUARI Woe 21 Kienen, de Schulp, 14u
Woe 21 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Woe 21 Vastenmeditatie, Prot. Kerk, E/Zee, 19.30u
Do 22 Tekenen en schilderen, de Schulp, 13.30u
Do 22 Huiskamerproject, de Schulp, 14u
Vrij 23 Repair Café, de Schulp, 9.30-12u
Vrij 23 Gezond Natuur Wandelen, de Schulp, 10u
Vrij 23 Lezing Middeleeuws voedsel, Huys Egmont, 20u
Za 24 Pop Quiz Live, JOEB, E/Binnen
Za 24 Vespers OK St Agnes, E/Zee, 19u
Za 24 Kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 19u
Zo 25 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 10u
Zo 25 Kerkdienst, OL Vrouw, E/Zee, 09.30u
Zo Kerkdienst, MM Alacoque, E/Hoef, 11u
Ma 26 Bewegen voor ouderen, de Schulp, 10.30u
Di 27 Fitheidstest St. Welzijn Ouderen, de Schulp

ABA

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

Kunstwerk terug in Egmond aan Zee
Het kunstwerk Stairway to Ringo is deze week na een uitvoerige reparatie weer teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek in Egmond
aan Zee.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Foto (redactie) Kunstwerk weer op zijn plek.
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Vorig jaar was het kunstwerk door vandalisme behoorlijk gehavend, nadat het
hondje van het paard was gerukt. Het
is toen tijdelijk opgeslagen en gerepa-

reerd. Het college heeft besloten om
de reparatie te gebruiken om het beeld
ook steviger te maken, zodat het beter
is beschermd is tegen vernielingen.

Mooie opbrengst Hersenstichting
Hoef bedankt. Nieuwe collectanten
zijn erg welkom. Geef u op bij de
regiovertegenwoordiger van de Hersenstichting, mevr. A. van der Vaart,
tel.nr.0613134409 of bij Mieke van
den Outenaar, coördinator Egmond
aan den Hoef, tel. nr. 072-5065115/
0623264610.

Hagel, regen en koude trotserend,
hebben 15 collectanten in Egmond
aan den Hoef gecollecteerd voor de
Hersenstichting. Een aantal al meer
dan 16 jaar. En weer met een mooi
resultaat, €1353,80. De opbrengst is
hoger dan in 2017. Alle collectanten
en inwoners van Egmond aan den

Géén eigen bijdrage schoonmaak

21 FEBRUARI 2018 - NR. 674

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

Johan van Wort weg bij Egmondia
Afgelopen week hebben het Egmondia-bestuur en hoofdtrainer Johan van Wort besloten de samenwerking niet voort te zetten na het
eenjarige contract dat deze zomer afloopt.
Dat het sportief gezien zwaar zou beleving die hij binnen de selectie
worden als promovendus in de derde ervaart. De focus van de trainer de koklasse was van te voren bekend. Tij- mende periode zal zijn om degradatie
dens de evaluatie kwam echter ook te voorkomen, terwijl het bestuur aan
naar voren dat er te weinig aankno- de slag zal gaan met het vinden van
pingspunten waren tussen de werk- een nieuwe hoofdtrainer voor komend
wijze die de trainer nastreeft en de seizoen.

INGEZONDEN

AUTORIJSCHOOL Egmond a/d Hoef géén dertien-in-

KARE LS
Rijles? of
Rijtest?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

MTB KPB

een dozijn

De bewoners van Egmond aan den
Hoef spreken hun grote waardering
uit voor het passende stuk dat de heer
J. de Vries heeft geschreven in Dorpsgenoten van 7 februari 2018, p.3 : Het
is een lofzang op het dorp en tegelijkertijd spreekt hij zijn bezorgdheid uit
over de toekomst van ons dorp. Het
gaat over de plannen van de gemeente Bergen betreffende nieuwe voetbalvelden aan de Egmonder Straatweg en een geplande bebouwing op
het voormalige bollenveld, gelegen
tussen Herenweg en Delverspad.
Terecht merkt de heer de Vries op dat
door de belemmering van het vrije uitzicht op de duinen Egmond aan den

Hoef een doorsnee dorp wordt.
Bovendien wordt het voor de bewoners, door twee extra uitvalswegen,
nog moeilijker dan het al is, om met
de auto op de Herenweg te komen.
Alle lof voor zijn oproep aan bestuurlijk Bergen om toch vooral de aanwezige alternatieve bouwlocaties nog
eens goed in overweging te nemen,
alvorens het dorp van zijn schoonheid
te beroven ! Gedane zaken nemen
geen keer en wij vragen daarom: ‘Bezint eer ge begint’,
WIJ WILLEN ONS PRACHTIGE DORP
GRAAG ZO HOUDEN !!!
Namens de bewoners, L. Franse, Egmond aan den Hoef

Bridgeclub Egmond
Uitslag 13 februari: A-Lijn: 1. Marjorie
Hopman & John Hopman, 56,77%;
2. Ria Schut & Ina Hallewas-Zoon,
56,25%; 3. Jolanda Smit 7 Aad
Schuit, 54,17%; 5. Thea Rosendaal 7
Piet Greeuw 53,66%. B-Lijn: 1. Fen-

ne en op dit parcours. Uitslag: 1. Henk
Verdonk junior, Egmond aan de Hoef
2. Wilfred Knegt, Uitgeest 3. Henk Jan
Verdonk, senior Egmond aan de Hoef
4. Pleun Lodewijks, Akersloot 5. Henk
Louwe, Alkmaar

nie Huitinga & Gre Nolting, 62,86%;
2. Ineke Zuiderwijk & Cunera Borst,
58,72%; 3. Ria Vlaar-Dekker & Marian
Rozemeier, 57,07%; 4/5. Gerard Smit
& Dries Visser, 51,92%; 4/5. Nammen
Zwart & Harry Zonneveld, 51,93%.

White Stones swingt

S.V. Prins Hendrik
Bakker 96; Jaap Schipper 96; Mieke
v.d.Outenaar 93. Pistool: Dirk Roele
49; Arie Wijker 48; Carlo Zwaan 46.

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

06 20 100 550

KINDEROPVANG

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG
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Voor de zoveelste keer heeft Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef
na zijn winst in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om
de Kids and Parents Bikeschool (KPB)
mountainbikecup bewezen toch echt
de allersterkste te zijn in deze discipli-

De Poppenkast

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

072-571 20 45

en Gré Eeltink 47,92 4.Trudie en Ed
Honders 44,79 5.Cees en Mar Imming
43,75 6.Petra en Bert Maureau 39,58

Alle partijen in de gemeenteraad
steunen het initiatief om de eigen
bijdrage voor huishoudelijk hulp naar
nul te brengen voor inwoners met een
inkomen tot 120% van het minimumloon. Het college had voorgesteld het
huidige bedrag van € 4,87 terug te
brengen naar € 2,18. Samen met de
PvdA vond KIES Lokaal dat genoemde
groep ontzien dient te worden. Dan
moet er geen extra drempel zijn. Voor
de groep daarboven, de middenin-

P

TEL.
072-507 0200

wasserij
dubbelblank
NIEUW in De Egmonden

DORPSGENOTEN

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

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Bridgeclub Egmond aan Zee

Uitslagen E-klasse: Dirk Roele 99; Arie
Wijker 99; Nico Tuls 97. A-klasse: Ger
Gravemaker 100; Michael Bekkers 97;
Jos v.d.Outenaar 97. B-klasse: Leo

•
•
•
•
•
•
•

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

Alkmaar en Egmond hebben veel verbanden met elkaar gezien de
geschiedenis van onder meer het kasteel van Egmond. Alkmaar staat
2018 in het teken van het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk. De
eerste lezing in het kader van het Historisch Café van 2018 wordt
gegeven door Christi M. Klinkert, conservator van het Stedelijk Museum. Ze kijkt door de ogen van zeventiende-eeuwse schilders Pieter
Saenredam en Salomon van Ruysdael naar de Grote Kerk. Daarbij
betrekt ze ook werk van hedendaagse fotografen. De lezing vindt 27
februari plaats – in de Kerk zelf.

Uitslag 15 februari 2018: 1. Piet en
Ditte Greeuw 66,67 2.Thea Rosendaal en Riet Baltus 57,29 3.Bertus

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

GARAGE DE EGMONDEN

Lezing Alkmaars Historisch Café

Klinkert geeft haar lezing naar aanleiding van de tentoonstelling over Saenredam en Ruysdael in het Stedelijk
Museum. De kern van daarvan wordt
gevormd door de interieurschilderingen van de Kerk door Saenredam en
de gezichten van buitenaf door Van

LaNk
eTer
roNwaTer

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.

Dat was de mening van een supporter na de wedstrijd tegen concurrent
Leekster Eagles twee weken geleden.
De koploper van de 1ste divisie trakteerde de toeschouwers in de eigen
Watertoren op een waar spektakelstuk en won met liefst 9-1. Afgelopen
vrijdag hadden de mannen van coach
Fred de Waard ook al geen kind aan
Honselersdijk (9-2). De Hoevers spelen sowieso een geweldig seizoen. In
15 wedstrijden verreweg de meeste

goals voor (90) en de minste tegen
(34) en daardoor de trotse aanvoerder van de ranglijst. Nog 7 wedstrijden scheiden de Stones van een historische mijlpaal, promotie naar de
Eredivisie. De klasse waar de beste
zaalvoetballers wekelijks strijden om
het kampioenschap van Nederland.
Aanstaande vrijdag speelt White Stones om 21.30 uur in de Watertoren
tegen ‘t Knooppunt uit Amsterdam.

Genieten op de ijsbaan

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

072-5066171

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.
Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Foto (aangeleverd) IJspret De Branding
De leerlingen van basisschool De
Branding hebben fantastische uurtjes
op ijsbaan De Meent beleefd. Met
zelf meegenomen of daar gekregen
schaatsen, werd er flink gesport. In februari waren de ICE-games georganiseerd door De Meent en de leerlingen
konden heerlijk rondjes schaatsen, op
een ijs-fiets fietsen en ijshockey spelen. Gelukkig waren er ook stoelen
om je aan vast te houden, als het een
beetje moeilijk was om vooruit te komen. De ouders en/of grootouders van

DORPSGENOTEN

6

de kinderen hebben als taxi gefungeerd en stonden als ware fans aan
de kant de kinderen aan te moedigen.
Er was groot talent te bespeuren. Was
het niet om de snelheid waarmee
sommige kinderen er vandoor gingen,
dan was het wel om het doorzettingsvermogen van de kinderen. Want echt,
het was voor velen vallen en opstaan!
De leerlingen en leerkrachten waren
stuk voor stuk erg enthousiast over
deze "ijskoude gymles"! Dit is vast
voor herhaling vatbaar!
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Genieten van het zonnetje

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

• Warm gebakken WIJTING
p/st € 1,-

3 voor € 2,50

• Verse ZALMRUGGETJES
p/st € 2,-

in knoflook- of caribeanmarinade

• Verse ZEETONG
van kilo € 20,-

rond gebakken

7 voor € 5,00
3 voor € 5,00

deze week kilo € 13,50

Grote GAMBA'S

Ouderwets gerookte

van kilo € 17,50

van 500 gr € 25,-

zonder kop

Alleen tegen inlevering van deze bon

PALING

TOP-kwaliteit

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op
kilo € 13,50
500 gr € 16,max 3 kilo per klant op=op
Foto’s (redactie): 1. Genieten op het bankje langs de strandopgang - 2. Een strak blauwe lucht - 3. DrukKilo 12.50
te op Egmonderstraatweg - 4. ’s Nachts vorst, dus een ijsvloertje in een duinlandje (foto José Belleman)

Kilo  10.00

in gang. Net nu ook Nederland zich
opmaakt voor de voorjaarsvakantie
belooft het een mooie (rest van de)
week te worden. Dat kan maar vast
binnen zijn….

Z.A.P. opnieuw te sterk voor Egmondia
Opnieuw heeft Egmondia een nederlaag geleden. Het moest nu zijn meerdere erkennen in Z.A.P. uit Breezand.
Er was van te voren nogal wat gedoe
over de opstelling van de blauwwitten, maar het basisteam begon lekker
fel aan het duel. Zochten ook waar
mogelijk de aanval, maar de sterke
tegenstander behield de controle over
de wedstrijd. Toch hield Egmondia door
inzet en strijd lang stand. Het eerste
signaal dat Z.A.P. aan Egmondia gaf
was een hard schot op de paal. In de
40ste minuut scoorde de thuisclub dan
toch de 1-0. En hiermee was de ban
gebroken, want in tijd van vijf minuten
voltrok de spits van Z.A.P. het vonnis. Het tweede doelpunt kwam heel
gelukkig tot stand, doordat het schot
van Jill Wardenaar van richting werd
verander, waardoor de inzet niet naast

maar in het doel verdween. Bij het derde doelpunt had de club uit Breezand
het geluk dat de zeer matig leidende
scheidsrechter een overtreding tegen
Jip van der Himst niet constateerde,
in ieder geval niet floot, waardoor uit
deze voorzet Jil wardernaar zijn hattrick kon voltooien 3-0. Na rust kon de
thuisclub de wedstrijd bij deze stand
rustig uitspelen. Zonder dat het invloed
op de stand zou hebben gehad, had de
scheidsrechter een tweede gele kaart
voor Jip de Vries van Z.A.P. uit kunnen
en eigenlijk ook uit moeten delen. Trainer Sem Wokke voorzag een probleem
en wisselde meteen deze speler. Z.A.P.
kwam zeer goedkoop aan de vierde
treffer, toen de man in het zwart wel
heel snel en makkelijk naar de stip
wees. De doelman liet zijn collega
keeper Roy Broertjes kansloos met zijn

inzet 4-0. Door een omzetting in het
team van Egmondia (Sean Mooij kwam
in de spits) ontstond er voorin meer
snelheid en dreiging. Hieruit kwam ook
de eretreffer voort. Sean Mooij werd in
een duel aangeraakt en ook nu wees
de scheidsrechter naar de 11 meter.
De jonge Jip van de Himst belastte
zich met deze taak en schoot het leer
hard en zuiver binnen 4-1. In de laatste
minuut van de blessuretijd scoorde de
thuisclub, na een goed individuele actie
ook nog voor de vijfde keer. Waardoor
de eindstand op 5-1 werd bepaald.
Volgende week spelen de “derpers”
thuis tegen Hollandia T. uit Tuitjenhorn.
En in deze wedstrijd moet blijken of Egmondia de handdoek al in de ring heeft
gegooid of dat men toch nog gaat proberen om voor lijfsbehoud in de derde
klasse te strijden.

Behoorlijk Bestuur Bergen toegelaten
Behoorlijk Bestuur Bergen is per 9 februari 2018 toegelaten als nieuwe partij in de kieskring van de
Gemeente Bergen. U kunt de partij terugvinden op plaats 8 van de verkiezingslijst.

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Hollandse GEITENKAAS
500 gram 3,95
Noord-Hollandse EXTRA PITTIGE 500 gram 3,95
ROMIG BELEGEN
500 gram 2,95
Bij aankoop van de 1e kilo kaas

EEN GRATIS BAK GERASPTE KAAS

✄

strand, elke stoel of zitplaats in de
zon werd bezet door van het zonnetje
genietende Egmonders en toeristen.
Want die waren er volop met ook de
Duitse schoolvakanties al een week

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

✄

Een zonovergoten weekend zorgde
ervoor dat het druk was in derp. ’s
Nachts vriest het en dan is het overdag meestal prachtig mooi weer rond
deze tijd. Op de terrassen, op het

Super zoete HANDSINAASAPPELS 10 voor € 3,00
Lekkere MINOLAS (vol sap)
2 kilo € 3,00
Rode GRAPEFRUIT
10 stuks € 3,00
Mooie lekkere KAS BLOEMKOOL
€ 0,75
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
WEESPERMOPPEN, BITTERKOEKJES, VANILLE NOOTJES, KLEINE COCOS 20 voor € 3,00
SLAGROOMSOESJES
20 voor € 2,50 50 voor € 5,00
HAVERKOEKEN, appel kaneel of rozijnen cranberry
5 voor € 5,00
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 2 foccaccia paprika tomaat cadeau!!!

Livv
Bij inlevering van deze bon
gratis 15 minuten massage bij
behandeling naar keuze.
Foto’s (aangeleverd) De kandidaten voor Behoorlijk Bestuur Bergen
Koos Bruin, Onno van Ulzen en Michelle Lansu
Koos Bruin. Lijsttrekker BBB: ‘Wij hebben onze bestuurlijke en politieke
ervaring gebundeld en ook is een
jonger lid verkiesbaar. Wij willen ons
inzetten voor alle inwoners van de
Gemeente Bergen. Jong, oud, arm of
rijk. Ook houden wij rekening met de
verschillende identiteit van de dorpen
binnen de gemeente. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen op een prettige manier kan wonen en verblijven
binnen de gemeente, dat de juiste

ondersteuning wordt geboden aan
iedere inwoner die dat nodig heeft.
We hebben aandacht en zorg voor de
omgeving en zijn ons ervan bewust
dat de natuur kwetsbaar is. Wonen in
de gemeente Bergen moet voor iedereen haalbaar kunnen zijn. Ook voor
hen die minder draagkrachtig zijn.
Stimulering van toerisme is belangrijk,
maar mag niet ten koste gaan van
natuur en wonen. Wij geloven niet in
het oude politieke denken van rechts

of links. Iedereen heeft recht op tenminste een gegarandeerd bestaansniveau. Recht op goede zorg en onderwijs vinden wij belangrijk. Zorgvuldig
beheer van omgeving en natuur is
essentieel. Stimulering van de economie is ook een taak van de gemeente.
Ondersteuning van hen die het nodig
hebben is eveneens een belangrijke
taak van de gemeente. Bij ons staat
de mens en de omgeving centraal!’
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