
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

28  wo   2:25  10:35  14:39  
1  do   0:36   3:09  11:04  15:27   
2  vr   1:33   3:56  11:56  16:11  VM
3  za   2:21   4:37  12:46  16:55   
4  zo   3:04   5:17  13:25  17:35   
5  ma   3:36   6:00  14:25  18:19   
6  di   4:01   6:42  15:36  19:05   
7  wo   3:35   7:25  16:17  19:48   

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

offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio - 

reclamebureau

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

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

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

autoservice
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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

Oude
stolpboerderij 
in de as gelegd

Foto’s (redactie)
Brand in oude stolpboerderij 

(van de redactie) De brandweer heeft 
zondag niet kunnen voorkomen 
dat de oude stolpboerderij van 
Tiny Groot-Schipper, naast het 
Slotpark in Egmond aan den 
Hoef, volledig in de as is gelegd. 
Oorzaak van de brand zou zijn 
gelegen in een pannetje wat 
op het vuur heeft gestaan. Toen 
de bewoonster de beginnende 
brand in de keuken ontdekte, is zij snel het huis uit gevlucht. De brandweer, gealarmeerd door buren die 
de rookontwikkeling zagen, was vervolgens snel ter plaatse, maar het mocht niet baten. 

Uitslaande brand (foto Ron Groot)

Zondag rond het middaguur werd 
groot alarm geslagen: de oude stolp-
boerderij van Tiny Groot aan de Slot-
weg in Egmond aan den Hoef stond 
in brand. Amper een uur later was er 
nagenoeg niets meer van over. Alleen 
de muren aan voor- en zijkant ston-
den nog overeind en wat balken van 
het vierkant. Er was gelukkig geen 
sprake van persoonlijk letsel, maar de 
boerderij met alles erin kan als ver-
loren worden beschouwd, inclusief 
persoonlijke bezittingen van familie 

die op zolder waren opgeslagen. De 
brandweer was met groot materieel 
uitgerukt en snel ter plaatse. Echter, er 
was geen houden meer aan. De harde 
oostenwind en het opgeslagen hooi 
wakkerden het vuur razendsnel aan 
tot uitslaande vlammen en maakten 
dat dikke rookwolken richting Slot-
park en de achtergelegen woonwijk 
dreven. Een oude schuur naast de 
boerderij met het nodige aan asbest-
materiaal in het dak verwerkt, bleef 
nog wel gespaard. 

Brandweer snel ter plaatse
met groot materieel

Enorme rookontwikkeling

  De trieste resten…

En verder in Dorpsgenoten:
- Bert’s Tweewielers begint aan tweede leven
- Groots Maestro-concert op 10 maart in Egmond-Binnen
- Naleving alcohol-richtlijnen onvoldoende in Bergen
- Vragen over gaswinning in Egmond-Binnen
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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

Bij nacht en ontij

Foto  (aangeleverd) Klaar om op te stijgen…

Het jaarlijkse casting evenement van 
zeevisvereniging Bij Nacht en Ontij 
vond afgelopen weekend plaats. De 
fanatieke hengelaars kregen zaterdag 
in de vrieskou en straffe oostenwind 

onderricht in het vérwerpen van een 
Belgische expert. De besten mochten 
een – inmiddels traditioneel – tochtje 
met de helikopter van Ab van Wes-
terop mee. 

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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!

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

E G M O N D
Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat 
• Ongeacht waar u verzekerd 
 of lid bent! 
• Thuisopbaring of in een   
 uitvaartcentrum naar keuze 
• Mogelijkheid tot een 
 kosteloze voorbespreking 
• Transparant

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

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

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53
of via: pieter@uitvaartdekker.nl

 

 
Grandioos

was ons diamanten 
huwelijksfeest.

Dank aan allen die, 
daar aan hebben bijgedragen.

Wim en Rie 
Apeldoorn-Onderwater 

 

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn man , onze vader en opa en 
overgroot opa

CEES KONING
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie 
en waardige crematieplechtigheid. Het is voor 
ons een fijne en troostrijke gedachte dat Cees in 
zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Annie, kinderen en kleinkinderen

Egmond binnen  23-02-2018

Op zondag is rustig van ons heengegaan onze lieve, zorg-
zame moeder en oma. Wij zijn verdrietig, maar heel dank-
baar voor wat ze voor ons heeft gedaan en betekend. We 
zullen haar liefde, humor en heerlijke soep erg missen.

Riek Smit-Hopman
Riekie

weduwe van Jaap Smit

Alkmaar,                                                               Alkmaar,
12 november 1931                                   25 februari 2018

 Peter en Hanneke
  Marieke en Coen, Jolein en Arjen
 Simon en Afra
  Denise en Gino, Sander en Stefanie
 Marcie †
 Frank en Loes
  Sanne en John, Manon en Roel, Emiel en Ben
 Marion en Bert-Jan
  Renate en Nick, Erwin
 Marc en Noëlle
  Nikki en Rick, Jip en Zino
 Annemieke en Dave
  Milan

Hofstede 1
1934 DB  Egmond aan den Hoef

Riek is thuis.

Afscheid nemen kan op woensdag 28 februari van 15.00 
tot 17.00 uur.
Op donderdag 1 maart 19.00 uur wordt een avondwake 
gehouden in de Heilige Maria Alacoque, Herenweg 188 
te Egmond aan den Hoef, waarna er gelegenheid is om de 
familie te condoleren. 
De uitvaartmis vindt plaats op vrijdag 2 maart, 10.30 uur 
in de Heilige Maria Alacoque, waarna we haar begeleiden 
naar haar laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof te Rinnegom. 
Wij nodigen u uit om na afloop met ons een kom soep te 
nuttigen in café ‘t Rode Hert, Slotweg 1, Egmond aan den 
Hoef. 

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

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

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

Egmond-Binnen, 28-02-2018

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

INGEZONDEN
De verkiezingen; 
Een debat beluisterd via TV80
Het was een demonstratie van zelf-
genoegzaamheid van de huidige 
coalitie. Het CDA met het lefgozer-
tje Klaas Valkering. U weet wel van 
die 900 woningen te bouwen in de 
komende 4 jaar. Geen idee van pro-
cedures die gevolgd moeten worden 
voordat er een steen op de andere 
staat. D'66 was zeer ingenomen met 
het Slotkwartier. De toren was na veel 
tegenstand vervallen want zo werkt 
de democratie volgens Halff !! Verder 
moet het tegen de zin van de vrijwil-
ligers wel een verdienmodel worden. 
Bij Kies Lokaal volstaat de inspraak 
met het horen van de belangenver-
enigingen. De andere inwoners zal ze 
een zorg zijn. Die komen toch alleen 
op voor hun eigen belang volgens dit 
college. Daar kan de heer van Huis-

steden over meepraten. Hem kwam 
deze eenzijdige inspraak goed van 
pas bij zijn scoringsdrift bij de fusielo-
catie en de sporthal. Misschien kan hij 
ook aanschuiven bij Kies Lokaal na de 
voor de PVDA ongetwijfeld teleurstel-
lende verkiezingen. De grote roergan-
ger van dit college, burgemeester Haf-
kamp, die het liefst alles bij het oude 
wil laten, staat natuurlijk boven de 
partijen. Het was een georkestreerd 
debat waarbij men bij aanvang een op 
briefje de politieke voorkeur voor het 
debat kon aangeven en ook na het 
debat. Daarna mocht diegene wiens 
voorkeur gewijzigd was de vinger op-
steken. Een kleuterklas is er niks bij. 
Maar nieuwe verkiezingen, nieuwe 
kansen. A.F.T. Van der Oord, Egmond 
aan den Hoef 

Bridgeclub Egmond
Uitslag 19 februari, A-lijn: 1. Trudy 
Honders-Smit & Ed Honders, 61,29$; 
2. Luuk Schuit & Ton Visser, 56,16%; 
3. Henk Winter & Henk Apeldoorn, 

55,31%. B-lijn: 1. Luc Mossel & Cees 
Imming, 62,65%; 2. Dries Visser & 
Bert dekker, 56,47%; 3. Nammen 
Zwart & Harry Zonneveld, 54,69%.

Ere wie ere toekomt
De foto’s van mooie baksels bij het 
stukje over ‘Heel Egmond Bakt’ wer-
den toegeschreven aan de verkeerde 
persoon. José Belleman had de foto’s 

wel aangeleverd bij de redactie, maar 
ze waren gemaakt door Gonnie van 
der Heijden. Ere wie ere toekomst, 
dus bij deze…
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Convenant toekomst
Noord-Hollandse kust 
Zesentwintig partijen, verenigd in het Toekomstperspectief Noord-
Hollandse Kust, hebben afgelopen donderdag een convenant onder-
tekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief 
Kust. Gemeente Bergen en negen andere Noord-Hollandse kustge-
meenten, de bestuurders van de provincie, natuurorganisaties, wa-
terbeheerders, drinkwaterbedrijven en  ondernemersorganisaties 
streven naar een goede balans tussen ‘rust en reuring’ en willen de 
kust zo een kwaliteitsimpuls geven.

Foto (aangeleverd) Odile Rasch: ‘Onderscheid in rust en reuring…’

Wethouder Odile Rasch: ‘We hebben 
lang en vaak gesproken met alle par-
tijen over de balans tussen economie 
en natuur, tussen rust en reuring op 
het strand. Als gemeente hebben wij 
ingezet op het behouden van ruimte 
voor innovatieve ontwikkelingen en 
duurzaamheid. Wij zijn tevreden met 

de uitkomst. In het convenant staat 
nu vastgelegd waar wel en niet be-
bouwing mag staan, welke zones be-
stemd zijn tegen jaarrond exploitatie 
en waar seizoenbebouwing is toege-
staan. Met deze afspraken is het voor 
de toekomst voor iedereen duidelijk 
waar de rust en waar de reuring is.’ 

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 19 februari 2018:1.Fam.Eel-
tink 59,50 2/3.Fam.dGoede 57,50 
2/3.Fam.Zwart 57,50 4.R.Druiven 

en R.Baltus 46,25 5.Fam.tBück 
43,75 6.M.Imming en H.Boot 40,00 
7.D.Klerck en T.Rosendaal 35,50

Gaswinning bij Egmond-Binnen?
Naar aanleiding van de berichtgeving 
(NHD 19 februari j.l.) dat de NAM 
‘de optie achter de hand wil houden 
om gas te winnen bij o.a. Egmond-
Binnen’, heeft tot vragen aan het 
college geleid. KIES Lokaal vraagt 
zich af wanneer en door wie een win-
ningsvergunning is verleend en of het 
college hiervan op de hoogte was. De 
partij vindt het ongewenst om in één 
gemeente meerdere gaswinning/gas-
opslagvelden (kwetsbare plekken) te 
hebben. Taqa (gasopslag Bergermeer) 
heeft ook al een verzoek gedaan om 
de gasdruk in het veld in de Berger-

meer te verhogen. Hierdoor zouden 
de risico’s op bevingen kunnen toene-
men. De vraag aan het college is om 
een proactieve houding aan te nemen 
en om hierover op korte termijn met 
het ministerie en de NAM in gesprek 
te gaan. KIES Lokaal vindt dat er, zo 
nodig op korte termijn, een onafhan-
kelijk onderzoek moet komen tussen 
de ‘optie’ van de NAM met het gas-
winningsveld bij Egmond-Binnen, de 
aangevraagde gasdrukverhoging in 
het gasopslagveld bij de Bergermeer 
en de risico’s die deze met zich mee-
brengen. 

 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

JOOOI
Naarmate de verkiezingen dichterbij komen wordt steeds meer op de man ge-
speeld, lijkt het wel. Of het nu gaat om de politiek zelf (in de debatten) of de 
talloze ingezonden stukken in de media die langzaamaan ook een steeds ‘ad-
viserender’ karakter aannemen. Een alternatieve stemwijzer, zeg maar. Maar, 
mogen we dat als mondige (Egmondse) burgers misschien zelf uitmaken? 
Er zijn verkiezingsprogramma’s, er zijn debatten, er zijn bijeenkomsten van 
politieke partijen en aanverwante organisaties over diverse onderwerpen die 
hier spelen. Genoeg dus om je te verdiepen in de standpunten en een keuze 
te maken. Daar heb ik geen ingezonden brieven voor nodig. Jammer dat je 
altijd alleen de mensen hoort die ergens tégen zijn. Ook wel weer logisch 
natuurlijk. Als er een plan is waar je achter staat, waarom zou je dan de pers 
opzoeken om je gelijk te halen? Maar zo lijkt het net alsof een enorm deel van 
de (Egmondse) bevolking er zo over denkt. Niet dus… 

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

wekelijkse column van KD de Bocht

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

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

 

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

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  

Achterom 1

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

HOUTENBOS

ALUMINIUM
&

RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee

Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl
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‘Bert’s Tweewielers’ naar tweede leven
(van de redactie) Bert’s Tweewielers zit vanaf donderdag 1 maart op een nieuwe locatie: op bedrijventerrein 
De Weidjes in Egmond aan den Hoef aan de Lamoraalweg recht tegenover de kringloopwinkel van Tol.

Foto (redactie) Bert bij zijn ser-
vice-bus voor zijn nieuwe onder-

komen op De Weidjes.

Deels door omstandigheden en deels 
omdat het inmiddels wel érg rustig 
werd op zijn oude locatie aan de 
Peperstraat in Egmond-Binnen, heeft 
Bert de Graaf van Bert’s Tweewielers 
toch nog de stap gezet. Op zijn 65e 
heeft Bert een nieuwe plek gevonden 
in Egmond aan den Hoef. Bert: ‘Het 
pand waar ik in Egmond-Binnen zat, 
werd door omstandigheden te koop 
gezet. Dat maakte het voor mij wat 
onzekerder voor de toekomst. De kans 
op verkoop is natuurlijk ook groter als 
er geen huurders in zitten, dus ik be-
grijp het wel. Daar kwam bij dat het 
daar zo in deze maanden wel erg 
koud was. Voor je zo ver was dat het 
een graad of 12 à 13 was… Nu zit ik 
hier in een mooie ruimte met lekkere 
vloerverwarming. Ik kan hier ook (bij-
na) al mijn spullen kwijt, ofschoon het 
wel wat krapper is. Maar wat het be-
langrijkst is: ik zit weer in de reuring.’
Voor Bert was het ook belangrijk dat 

hij op een plek kwam waar meer aan-
loop is: ‘Hier op De Weidjes zitten veel 
bedrijven en is er dus veel aanloop. 
Daarbij is hier direct omheen veel 
nieuwbouw met veel (jonge) mensen 
en komt er nog meer nieuwbouw. 
Fietsverhuur, - reparatie en -verkoop 
gaat natuurlijk wel wat makkelijker 
als er mensen vlak bij je in de buurt 
zitten. Voor mij was dit dus een per-
fect alternatief. Omdat ik nog lang 
geen zin heb om achter de geraniums 
te gaan zitten, heb ik vervolgens snel 

de knoop doorgehakt. Hier kan ik 
voorlopig wel weer vooruit…’
Daarmee is er weer een ondernemer 
uit Egmond-Binnen verdwenen…. 
‘Maar’, voegt Bert er snel aan toe, ‘de 
haal- en brengservice blijft gewoon 
bestaan, dus als mensen uit Egmond-
Binnen hulp nodig hebben, ben ik 
altijd beschikbaar. Alle service blijft 
verder gewoon van kracht.’ Ergens 
eind maart heeft Bert nog wel een 
leuke openingsactie in petto. Wat dat 
is, houdt hij nog even onder de pet…

Minder stress door Mindful Run
Voor geïnteresseerde hardlopers 
organiseert Bibliotheek Kennemer-
waard in het kader van ‘Aan tafel 
met’ een bijeenkomst over Mindful 
Run. Marian van ’t Klooster, Mindful 
Run instructeur, vertelt over haar er-
varingen met mindfulness, rennen en 

Mindful Run. Mindful Run gebruikt in 
al haar activiteiten een combinatie 
van mindfulness, ademhalingstech-
nieken en hardlopen of wandelen. 
Dit zorgt voor minder stress en meer 
energie. De bijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 6 maart  van 15.00 uur tot 

16.00 uur in Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Egmond (Prins Hendrik 
Stichting, Voorstraat 41 Egmond aan 
Zee). Toegang is gratis, aanmelden is 
gewenst via www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

Zoek het voorjaar 
Je zou het nu misschien niet zeggen, maar over een paar dagen, op 1 maart, begint de meteorologische 
lente. Dan wordt het open duingebied in de Wimmenummerduinen afgesloten vanwege het broedsei-
zoen. De maandelijkse IVN-natuurwandeling zal zich op zondag 4 maart dus richten op de binnenduin-
rand.

Foto (aangeleverd) Speenkruid 

De wandelaars volgen dan groten-
deels de grens tussen aan de ene kant 
de opgestoven duinen en anderzijds 
de oude strandvlakte, waar later bol-
lenland van is gemaakt. Dat zijn heel 
verschillende landschappen, waar 
PWN als beheerder nog wat meer 
variatie in heeft aangebracht. Er is 
genoeg te zien, sowieso sneeuwklok-
jes en misschien is er ook al bloeiend 

speenkruid. Het fluitenkruid is goed 
gegroeid en de knoppen aan de bo-
men en struiken zijn al wat gezwol-
len. Je hoort steeds meer vogels, zoals 
mezen, heggenmussen, zanglijsters 
en misschien roffelen er wel spech-
ten in het abelenbosje. De wandeling 
begint om 11 uur bij het PWN-infor-
matiebord aan het Nachtegalenpad, 
aan de noordkant van Egmond aan 

den Hoef en duurt  ongeveer 2 uur. 
Men dient zelf te zorgen voor een toe-
gangskaart voor het Noord Hollands 
Duinreservaat van PWN. Een donatie 
(richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs ge-
steld. Voor nadere inlichtingen kunt u 
mailen, hanneke@ivnnkl.nl  of bellen: 
072 5337601.

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

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

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Vissuper & Visboet

GEVRAAGD!
voor het seizoen

verkoper/-ster
vanaf 16 jaar

schoonmaakster
voor enkele avonden vanaf 18.00 uur

info: 06-53211742  -  072-5067819

Geopend woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur.

Per 1 maart
weer geopend

met een

nieuwe kaart! 
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Naleving alcohol-richtlijnen
onvoldoende
Bergen scoort niet zo goed als de buurgemeenten als het gaat om 
de naleving van de alcohol-richtlijnen. Het percentage gelegenhe-
den dat in de gemeente de regels naleeft, is 33,3% tegenover 46,6% 
gemiddeld in de regio. Wel is er een verbetering ten opzichte van de 
cijfers uit 2013 en 2015 (resp. 16% en 26%).
In Noord-Holland-Noord is recentelijk 
onderzoek gedaan in hoeverre de re-
gels worden nageleefd met betrekking 
tot het verstrekken van alcohol aan 
minderjarigen. In een aantal weeken-
den in het najaar van 2017 hebben di-
verse onderzoeksteams elk bestaande 
uit een 17- jarige en een 18-jarige 
mysteryshopper (één jongen en één 
meisje), in de gemeente Bergen 45 
verkooppunten bezocht. Hierbij heb-
ben de jongeren gewerkt volgens een 
beproefd en vooraf geoefend onder-
zoeksprotocol. De 17-jarige mystery-
shoppers hebben in alle situaties de 
alcoholhoudende drank besteld en af-
gerekend. In een aantal gevallen kon 
er geen alcohol gekocht worden van-
wege schenktijdenbeleid (sportkanti-
nes) of omdat de onderneming geen 
alcohol verkocht (snackbar) of dat de 
onderneming gesloten was. In totaal 
zijn 17 horecabedrijven bezocht waar-
bij slechts in twee  bedrijven geen al-
cohol kon worden gekocht door een 
17 jarige. De Klok en Het Wapen van 
Egmond in Egmond aan Zee hielden 

zich aan de wet. Bij de snackbars zijn 
zes aankooppogingen gedaan die in 
twee gevallen niet zijn gelukt. Bij ABO 
snack in Schoorl en Snack Plaza in 
Egmond aan Zee werd geen alcohol 
verkocht. De supermarkten scoorden 
deze keer minder goed dan bij het 
vorige onderzoek: drie van de zeven 
bezochte supermarkten verkochten 
geen alcohol aan de mysteryshop-
pers. Vier van de negen sportkantines 
hielden zich aan de regels: manege 
De Hoef en manege Groot in Egmond 
aan den Hoef, voetbalvereniging Ber-
gen en voetbalvereniging Egmondia. 
Het bezochte jongerencentrum was 
gesloten. Bij drie van de vier slijterijen 
mislukte de aankooppoging van de 
mysteryshoppers: bij slijterij Scholten 
en Deen in Bergen centrum en slijterij 
wijnhandel Meijer in Egmond aan Zee. 
Tenslotte is er een dorpshuis bezocht: 
ook hier is de aankooppoging helaas 
gelukt. Het college is van mening dat 
deze resultaten veel beter kunnen en 
moeten en gaat hierover in gesprek 
met de betrokken ondernemers. 

Henk Verdonk junior winterhard 
Henk Verdonk junior uit Egmond aan 
de Hoef heeft de kou getrotseerd en 
opnieuw in Akersloot de wekelijkse 
donderdagavondwedstrijd om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup op zijn naam ge-

schreven. Uitslag: 1. Henk Verdonk 
junior, Egmond aan de Hoef 2. Vincent 
Beentjes, Castricum 3. Jan Langeveld, 
Bakkum 4. Wilfred Knegt, Uitgeest 5. 
Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan 
de Hoef.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 21 februari 2018: 
1e Hrn Mossel & Eeltink  62,50%  2e 
Hrn Broersen & Hallewas  57,29%  3 
& 4e Fam. Honders  en Dms te Búck & 
Eeltink   54,17%  5 & 6e  Dms Wael-

put & Betel en Hrn Visser & te Bück 
48,44%  7e Fam. Sluiter  47,40%  8e 
Dms Baltus & Zentveld  46,88%  9e 
Mevr. Druiven & Hr. Groot  42,19%  
10e Dms Boot & Smitt 38,54%

Egmondse almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie Schildersklas Theo Leering, Dorpshuis de Hanswijk
Expositie Abraham Brouwer, Galerie De Kapberg
FEBRUARI Di 27 Fitheidstest St. Welzijn Ouderen, de Schulp
Woe 28 Klaverjassen, de Schulp, 14u
Woe 28 Kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Woe 28 Vastenmeditatie, Prot. Kerk E/Zee, 19.30
MAART Do 1 Repair Café, Pr. Hendrik, 13-15u
Za 3 Kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 11u
Za 3 Kerkdienst M.M. Alacoque E/Hoef, 19u
Zo 4 Kerkdienst OL Vrouw E/zee, 9.30u

S.V. Prins Hendrik
De secretaris was afwezig dus de 
honneurs zijn vandaag overgenomen. 
Deze avond begon heel rustig en ge-
zellig. Maar toen gebeurde “het”! Jos 
P. kwam kermend binnen, hij had het 
in z’n rug! Na de nodige vloeibare 
medicijn hebben we hem niet meer 
gehoord, uiteraard werd er niet ge-

schoten! De anderen gingen helemaal 
los op de baan, mooie scores!!
E-klasse: Dirk Roele 100, Arie Wijker 
100; Cor Wijker 100. A-klasse: Ger-
rit Gravemaker 98; Carlo Zwaan 98; 
Marco Konijn 97. B-klasse: Leo Bak-
ker. Pistool: Arie Wijker 49; Henk Ko-
nijn 46; Carlo Zwaan 44.

Brrrrrr….. koud hè?

Foto (redactie) Kleumende reiger

Deze reiger vindt de kou maar niks. 
Diep wegedoken in ‘zijn jas’ staat hij 
daar aan de rand van de Slotgracht te 
koukleumen in het licht en de vries-
kou van de ochtendzon: geen kikker 

te bekennen natuurlijk. Straks ligt die 
Slotgracht misschien wel helemaal 
dicht. De rayonhoofden zijn al bij el-
kaar geweest. Heeft er nog iemand 
kikkers over?

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN N.H.
Lijstnummer 8
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

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

E info@TR-assurantien.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Livv

Bij inlevering van deze bon 

gratis 15 minuten massage bij 

behandeling naar keuze.

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

    Rijles? of
           Rijtest?

www.cafedewerf.nl

www.cafedewerf.nl

Zaterdag 3 maart
APRES SKI

met DJ BRIGHTNESS
vanaf 21.00 uur
Zondag 4 maart

BIERTAPWEDSTRIJD
aanvang 17.00 uur

Doe mee!!
Tap je eigen biertje!!!

18 jaar!!!
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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
                           CULINAIRE VERRASSING ✄

Oude BOERENKAAS 500 gram 3,95

Gerijpte Woerdenaer  500 gram  3,95

Noord-Hollandse EXTRA PITTIGE 500 gram 3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

NOTEN ROZIJNEN STOET, (hazelnoten, rozijnen en rogge) nu € 4,00
KOOLYDRAATARM (70% minder) 2 voor € 5,00
SPELT cocos macronen 5 voor € 3,00
SLAGROOMSOESJES 20 voor € 2,50        50 voor € 5,00
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 4 mango donuts cadeau!!!

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Hou de griep de deur uit!! RODE GRAPEFRUIT  10 voor € 3,00
Handsinaasappels 10 voor € 3,00
Zoete KIWI'S 10 stuks € 3,00
Mooie lekkere ASPERGES kilo € 3,00 
 

✄

Groots Maestro-concert op 10 maart
In navolging op het tv-programma ‘Maestro Masterclass’ presenteert muziekvereniging Eensgezindheid 
haar eigen Maestro. Daarvoor gaan zeven Egmonders de uitdaging aan, en zij zullen zaterdag 10 maart 
in de Schulp in Egmond-Binnen laten zien wat zij geleerd hebben.

Foto’s (aangeleverd) Een paar van de maestro’s spe: 1. Fenna Boendermaker   2. Wilma Kramer

Van prachtige klassiekers als de 'Se-
cond Waltz' en 'Rosamunde' tot ver-
rassende musicalmuziek en symfoni-
sche pop: de kandidaten hebben de 
moeilijke taak deze werken zo goed 
mogelijk te laten klinken. De avond 
bestaat uit een bijzonder concert van 
het jeugd-, en fanfareorkest met een 
gevarieerd en swingend repertoire 
waarbij de dirigenten regelmatig hun 
plek afstaan aan één van de maes-
tro’s. Iedere maestro zal een zelfge-
kozen werk dirigeren en proberen 
een eigen draai aan het muziekstuk 
te geven. De optredens van de maes-
tro’s worden beoordeeld door een 
echte vakjury. Daarnaast zal ook het 
publiek zijn stem kunnen uitbrengen. 
Afgelopen zondag hebben de maes-
tro’s in spé aan de stukken gewerkt 
en enkele al samen met het fanfareor-

kest. Ook heeft Fenna Boendermaker 
al een pittige repetitieavond met het 
jeugdorkest beleefd. Misschien een 
voordeel dat zij noten kan lezen door 
gitaarlessen, maar een partituur voor 
een heel orkest is toch weer net even 
anders. Wilma Kramer bijt het spits af 
en gooit het gracieuze van een vrouw 
in de strijd en wiegt met haar heupen. 
De orkestleden doen wat zij vraagt en 
ook de overgang van ‘forte’ naar ‘pi-
ano’ lukt haar wonderbaarlijk goed. 
En dan Loek Weijers: Met een simpele 
handbeweging zet hij de orkestleden 
ertoe aan, te beginnen met spelen en 
heeft er zichtbaar plezier in als hij ont-
dekt dat dit moeiteloos lukt. Tim de 
Haan: ‘Het lijkt me nog steeds dood-
eng om voor een groep muzikanten 
te staan, maar ik vind het toch een 
leuke uitdaging! Dit wordt mijn eerste 

kennismaking met het dirigeren en ik 
ben heel benieuwd hoe het me zal 
bevallen.’ 
Frank Paap: ‘Dit is toch wel even an-
dere koek, ik ga eerst wel even bij 
Marije in de leer!’
Na de kennismaking met het fanfa-
reorkest heeft dirigent Marije Koop-
mans de kandidaten ingewijd in de 
beginselen van het dirigeren met als 
belangrijkste punten de houding, het 
dirigeerschema en begin en einde 
van het muziekstuk. Met het doel dat 
iedereen ook thuis aan de slag kan 
gaan heeft iedereen opnames van de 
stukken die men mag dirigeren en de 
partituren ontvangen. Het belooft wat 
voor de grote finale op 10 maart om 
20.00 uur in de Schulp te Egmond-
Binnen

Politiek café over fietsbeleid
Dinsdag 6 maart van 19:30 tot 21:00 uur organiseert de Fietsersbond afdeling Bergen een politiek café 
in Dorpshuis Hanswijk, Hanswijk 1 te Egmond aan den Hoef. Inloop is vanaf 19:00 uur.
De afgelopen raadsperiode is er al 
heel wat gebeurd op fietsgebied bin-
nen onze gemeente, maar volgens ons 
moet en kan het nog beter. De Fiet-
sersbond nodigt alle inwoners van de 
gemeente Bergen uit om samen met 
kandidaat raadsleden te onderzoeken 

hoe de toekomst van de (elektrische) 
fiets in onze gemeente er uit zou moe-
ten gaan zien. De Fietsersbond kijkt 
terug op de afgelopen raadsperiode. 
Politieke partijen geven een toelichting 
op hun partijprogramma’s. Aanwezige 
burgers kunnen wensen over fietsen 

in Bergen naar voren brengen. Meer 
weten over fietsen en fietsbeleid in 
onze gemeente? Ga dan naar htpp://
fietsmaar.wordpress.com/ . Voor vra-
gen mail dan naar Bergen-nh@fiet-
sersbond.nl. Fietsen in Bergen: vrijheid 
en plezier, veilig en gezond.

INGEZONDEN
Beste mede-Egmonders,
Vele toeristen uit binnen- en buiten-
land maken de reis naar de Neder-
landse kust om er te genieten van 
het strand en de duinen. Dit is niet 
zonder reden, want in tegenstelling 
tot onze buurlanden is onze Neder-
landse kust ongerept. Rijdend over de 
Hoeverweg, de Heilooër Zeeweg of de 
Herenweg richting Egmond aan den 
Hoef is de duinenrij altijd aanwezig 
en zichtbaar een herinnering aan dit 
unieke gebied grenzend aan zee. Een-
maal aangekomen blijft het zicht ook 
vanuit de dorpskern op de nabijgele-
gen duinen altijd aanwezig. Dit maakt 
ons dorp meer dan bijzonder en geeft 
het de entree naar Egmond aan Zee 
de uitstraling die het verdient. Zoals 
enkele weken geleden te lezen is ge-
weest in de ingezonden brief van de 
heer J. de Vries is de gemeente Bergen 
voornemens om alle aangezichten op 

de duinen rondom Egmond aan den 
Hoef te vernietigen. Een gepland 
sportcomplex aan de zuidzijde van de 
Egmonderstraatweg en een woonwijk 
met meer dan 160 woningen aan de 
westzijde van de Herenweg zullen het 
zicht op de duinen volledig gaan weg-
nemen. De plannen voor de woonwijk 
omvatten niet alleen bebouwing van 
het voormalig AZC maar ook het vol-
ledige gebied tot en met het gebouw 
Beekvliet. Natuurlijk is er ook in de 
gemeente Bergen behoefte aan nieu-
we woningen nu het in heel Neder-
land weer economisch voor de wind 
gaat. Echter, de plannen schetsen dat 
er maar een beperkt aantal sociale en 
betaalbare woningen zullen verschij-
nen. Het merendeel zal verrijzen als 
dure vrijstaande en twee-onder-een-
kap woningen die aantrekkelijk zijn 
om als 'tweede (of derde) huis' enkel 

in de zomer te bewonen. Zijn deze 
lege huizen en de bijbehorende aan-
trekkingskracht op inbraak de toe-
komst die de gemeente voor ons dorp 
voor ogen heeft? Is er wel gekeken 
naar andere plekken rond Egmond 
aan den Hoef die die het dorpska-
rakter niet schaden? Er zijn tenslotte 
vele alternatieven die wel aan de 
behoefte van de Egmonders kunnen 
voldoen. Omdat alternatieve locaties 
bestaan voor een nieuwe woonwijk 
en een voetbalcomplex, zou ik  nooit 
voorgoed het aanzicht op de duinen 
en daarmee ook de ziel van Egmond 
aan den Hoef verkwanselen. Hopelijk 
delen alle Egmonders met mij deze 
zienswijze en blijft de strekking van 
deze inzending in het achterhoofd als 
op 21 maart voor de gemeenteraad 
gestemd gaat worden. Namens ver-
ontruste bewoners, E. Veenstra

Wat maakt u gelukkig?  Politiek Café in Post aan Zee
 
EGMOND AAN ZEE - Natuur, wonen, 
inspraak, toerisme of een sporthal. 
De lokale politiek gaat iedereen aan. 
GroenLinks Bergen gaat graag met 
inwoners in gesprek. We starten de 
campagne op 1 maart met een Poli-
tiek Café in Post aan Zee. GroenLinks 
nodigt dan ook iedereen uit om met 

ons in gesprek te gaan. We vertellen 
over ons verkiezingsprogramma en 
stellen ons aan de inwoners voor. We 
willen ook graag weten wat u geluk-
kig maakt en wat verwacht u van de 
toekomst.  De avond begint met een 
inloop om 19.00 uur, aanvangstijd 
is 19.30 uur en om 21.15 uur is het 

afgelopen. Er is koffie en thee en fris-
drank, alcohol wordt in Post aan Zee 
niet geschonken. Laat even weten of 
u komt via info@groenlinksbergen.nl 
of 06-53205763. We hopen u graag 
te ontmoeten. Namens de fractie van 
GroenLinks Bergen, Solita Groen-
Bruschke.

Actie geldig bij inleveren bon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

 Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

• Ouderwets ger. MAKREEL
  p/st € 3,-  2 voor € 5,00
• Emmertje Hol. NIEUWE HARING 
   ± 7 stuks € 5,00
• Warm gebakken GARNALEN / GAMBA'S
      zak vol € 6,00

Verse ZALMFILET
€ 25,- per kilo
Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo  € 14,95
max 3 kilo per klant

op=op

Warm gebakken
LEKKERBEK
p/st € 3,50  2 voor € 7,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS op=op

mooie
grote

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


