
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   2:20  10:26  14:29  23:00   
15  do   2:54  11:10  15:05  23:54   
16  vr   3:35  11:50  15:45  
       
17  za   1:07   4:06  12:20  16:16  NM
18  zo   1:56   4:36  12:34  16:48   
19  ma   2:36   5:08  13:04  17:22   
20  di   3:16   5:42  13:35  18:00   

  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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www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Enquête Sportraad: grote druk op clubs
(van de redactie/JdW) Er is (te) weinig contact met de gemeente, een deel van de verenigingen heeft de 
grootste moeite om financieel het hoofd boven water te houden, de leeftijdsopbouw van het ledenbe-
stand baart zorgen en er is veel onwetendheid over allerlei regelingen waarvan verenigingen gebruik 
zouden kunnen maken. Dat zijn ongeveer de belangrijkste conclusies uit een enquête van de Sportraad 
onder de Bergense sportverenigingen.

Foto (Cor Mooij) Aandacht bij het sportdebat

Voorafgaand aan het sportdebat 
bij de VV Bergen afgelopen vrijdag 
was onder meer een presentatie van 
de resultaten van een enquête die 
de Sportraad heeft gedaan onder 
de sportverenigingen. ‘Ongeveer de 
helft had gereageerd, waaronder de 
meeste grote verenigingen’, aldus 
Jan de Boer, bestuurslid Sportraad. 
‘Sport zal in de toekomst steeds meer 
draaien om ‘verbinden’ en daarom is 
het schrijnend om te merken dat meer 
dan de helft van de respondenten 
daar wel aandacht aan zou willen ge-

ven, maar er niet toe in staat zijn om 
budgettaire redenen of gewoon door 
gebrek aan mensen. Ander probleem 
is dat de leeftijdsopbouw vooral ‘het 
middenstuk’ mist, de groep 21-40 
jaar. Daaronder en daarboven gaat 
het allemaal nog wel, maar het be-
tekent wel dat je daarop je aanbod 
moet aanpassen en dat is niet zo 
makkelijk. De druk op clubs wordt 
groter en groter.’
In het verlengde van die bevindin-
gen waren ook de stellingen voor 
het sportdebat door de Sportraad 

opgesteld en steeds door een coa-
litiepartijen en een oppositiepartij 
bediscussieerd. ‘Daaruit ontstonden 
soms interessante discussies tussen 
de deelnemers en de mensen in de 
zaal. De bevindingen van de avond 
worden gebruikt om de nieuwe sport-
nota vorm te geven’, aldus de nieuwe 
voorzitter van de Sportraad, Marten 
Nijdam. ‘Dus zo beschouwd is de 
avond zeker ook voor ons als Sport-
raad nuttig geweest.’ De presentaties 
zijn aan te vragen via de Sportraad: 
sportdebat@sportraadbergen.nl. 

En verder in Dorpsgenoten:
- Meldpunt bouwlocaties
- Manon Hille: Dialect en Humor
- Tijdelijke bewoning zomerhuisjes naar 5 jaar

Bouw ‘Zeeparel’
bereikt hoogste punt

Foto (Cor Mooij) Glazen wanden
en ramen geplaatst. 

De bouw van het Zeeparel-complex (voormalige 
bowling) heeft afgelopen zaterdag het hoogste punt 
bereikt. Waar normaal op dat moment pannenbier 
wordt geschonken, werden bij de Zeeparel de gla-
zen wanden en ramen geplaatst. Een precisieklus die 
alleen zonder al te veel wind kan gebeuren. In juli 
hoopt men het gebouw met restaurant op te leveren. 

Te huur: 
Permanente 

Zomerwoning in E-B, 
geen huisdieren, 

inschrijven verplicht.

Tel. 06-57245683.

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!

Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
De Koffiemolen geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur -  Dinsdag en woensdag gesloten!

Kom kennismaken met onze 

NIEUWE CHEF!!
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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

Manon Hille: ‘Dialect en Humor’

Foto (Marja Bak-Aal) Boekpresentatie van Manon Hille

Het is al meer dan 20 jaar geleden 
dat Manon Hille als gastcolumniste 
verscheen in ‘Wat Zegge We’ van Jaap 
Eeltink. Haar verhaal over ‘Montinjac’ 
in genoemde column was een voor-
proefje van haar liefde voor dialect 
en humor. Het ‘Derps’ leerde zij ove-
rigens van Engel Dop. Toen in 1998 
was het Derper humor, maar met het 
verschijnen van haar nieuwste boek 

‘Wat gebeurt er nou eigenlijk bij ons!’ 
is het vooral de Brabantse humor die 
haar inspireert. Het verhaal speelt zich 
af in Drenthe waarin de hoofdrolspe-
lers lachwekkende situaties beleven. 
De presentatie vond afgelopen za-
terdagmiddag plaats voor een select 
gezelschap bij Creightons. Het boek is 
vanaf heden verkrijgbaar bij Dekker & 
Dekker in Egmond aan Zee.

Feestelijke opening JOEB!
Het is zo ver! Burgemeester Hafkamp en wethouder Snabilie zullen 
op zaterdag 17 maart om 12.00 uur het nieuwe jeugdcentrum van 
JOEB officieel openen. Direct na de opening zijn er vele activiteiten 
voor alle leeftijden.
Buiten staat het springkussen klaar 
muzikale stokje over te dragen aan 
de Egmondse bands Van Leer en 21 

Grams. Iedereen is uitgenodigd, Vis-
weg 45A, Egmond-Binnen.

Cor Mooij weer in de politiek

Foto (aangeleverd) Cor Mooij, hier tijdens zijn werk,
zoekt opnieuw de politiek op.

De vraag ligt voor de hand, waarom 
gaat Cor Mooij weer in de politiek? 
Na de fusie van Egmond, Schoorl en 
Bergen in 2000 zat hij in de raad voor 
de VVD. ‘In die tijd liep ik tegen muren 
op en werden er spelletjes gespeeld 
waar ik niet van gediend was. Na 4 
jaar hield ik het voor gezien, mede ook 
door mijn drukke werkzaamheden als 
fotograaf.’ Na lang wikken en wegen 
heeft hij zich nu weer beschikbaar ge-
steld bij Gemeentebelangen op plaats 
18. ‘Ik wil niet langer meer aan de zij-
lijn staan, ik wil zaken anders aanpak-

ken waar dat mogelijk is. Een nieuw 
beleid en positieve veranderingen, dat 
is wat ik wil. Het is te simpel om te 
gaan roepen ik ga dit of dat doen of 
er moeten zoveel woningen komen. 
Ik hou niet van dat popiejopie gedoe. 
Gemeentebelangen staat open voor 
de inwoners van Egmond, Bergen en 
Schoorl en praat vooraf met de men-
sen als er plannen gemaakt worden 
en niet achteraf als alles al geregeld 
is. Samenwerken doet overwinnen en 
geen partijpolitiek, daar ga ik voor’, 
aldus Cor Mooij.

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

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

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

E info@TR-assurantien.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

Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling en 
goede zorg na thuiskomst uit het ziekenhuis, speciaal 

voor alle medewerkers van EVEAN en onze 
huisarts Dr. van Gelderen. 

Kaarten, bloemen, het was geweldig, 
nogmaals iedereen hartelijk dank.

Jan Stam
Wilhelminastraat 120, 1931 BT Egmond aan Zee

Teun Schol
16 maart 2017 – 16 maart 2018

Veel mooie herinneringen 
verzachten ons verdriet

Voorgoed uit ons midden 
voor altijd in ons hart.

Divina, Nicky en Amber Schol

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

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

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

Als leven lijden wordt, is rusten goed.

Na een langzaam verval van krachten is rustig van ons heen-
gegaan onze moeder

Beb Bakker - Giskes
Weduwe van Willem Bakker

Zaandam           Bergen NH
12 oktober 1926     11 maart 2018 

  Zijdewind: Hilda Bakker
  Joof Tummers
 Bergen NH: Judy Bakker

Correspondentieadres:
Loudelsweg 41, 1861 TC  Bergen NH

We nemen afscheid van Beb op vrijdag 16 maart om 15.30 uur 
in de Slotkapel, Slotweg 19 te Egmond aan den Hoef, waarna 
de begrafenis zal plaatsvinden. We zouden het fijn vinden als 
u na afloop een drankje met ons drinkt in de Slotkapel.

Geen bezoek aan huis.
In plaats van bloemen graag 1 enkele rode roos.

Degene die geen rouwkaart heeft ontvangen,
kan deze advertentie als uitnodiging beschouwen.
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Maestro’s verzorgen topavond

Foto (aangeleverd) Finaleavond Maestro Egmond-Binnen

De maestro’s Tessa Verhoogt, Rick 
Beers, Tim de Haan, Frank Paap, Aga-
tha Beukers, Loek Weijers en Wilma 
Kramer hebben het publiek en de or-

kesten van Muziekvereniging Eensge-
zindheid een topavond laten beleven 
met hun geweldige dirigeertalenten.

D66 opent meldpunt bouwlocaties
Enige tijd geleden schreef Gerard Belleman, inwoner van Egmond 
aan Zee, een stukje in het Contact met de Egmonden, waarbij hij 
opriep om vooral alle creativiteit te gebruiken om bouwlocaties te 
onderzoeken. In zijn geval wees hij op het Genet-terrein, dat bijvoor-
beeld voor oudere inwoners een ideale locatie zou zijn om direct in 
de dorpskern te kunnen wonen.
Geïnspireerd door Gerard Belleman 
roept D66 alle inwoners Bergen, Eg-
mond en Schoorl op in hun eigen buurt/
dorp na te gaan welke locaties weleens 
een  mogelijke bouwlocatie zouden 
kunnen zijn. Alle ideeën zijn welkom 

via D66bouwlocaties@gmail.com. De 
partij hoopt op erg veel meldingen 
en creatieve ideeën. In de herfst 2018 
wordt de lijst met de meest haalbare 
projecten gepresenteerd om te peilen 
wat de bevolking ervan vindt. 

Bridgeclub Egmond
Uitslag 6 maart: A-Lijn: 1. Luuk Schuit 
& Ton Visser, 67,50%; 2. Trudy Hon-
ders-Smit & Ed Honders, 55,71%; 3. 
Thea Rosendaal & Bep Dekker, 53,21. 

B-lijn: 1. Willemien Molenaar & Ank 
Lodder, 61,21%; 2. Cunera Borst & 
Marian Rozemeier, 56,64%; 3. Dries 
Visser & Gerard Groot, 54,96%.

Bjarne Wijker finalist ‘Skills Heroes’
Bjarne Wijker uit Egmond aan 
Zee is één van de zeven finalis-
ten van het Horizon College die 
zijn gekwalificeerd voor de lan-
delijke finales van Skills Heroes. 
Dit zijn vakwedstrijden voor 
mbo-studenten. De finales wor-
den gehouden van 15 tot en met 
17 maart op verschillende plaat-
sen in Overijssel.

Foto (aangeleverd) Bjarne Wij-
ker: gekwalificeerd bij ‘Skills 
Heroes’ voor installatietechniek

In de zeven verschillende disciplines 
strijden de studenten van het Horizon 
College om de nationale titel. Per dis-
cipline doen circa 10 mbo-studenten 
mee aan de landelijke finale van Skills 

Heroes. Bjarne Wijker is namens het 
Horizon College gekwalificeerd voor 
de discipline installatietechniek. 

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 5 maart 2018: 1.Fam. Eel-
tink 64,00 2.Fam.dGoede 56,00 
3/4.D.dKlerck en T.Rosendaal 48,00 
3/4.Anneke Smitt en Pum Brouwer 

48,00 5.Riet Druiven en Riet Baltus 
44,00 6.Hendrine Boot en Mar Im-
ming 40,00

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

JOOOI
Nog anderhalve week en dan is het leed weer geleden. Kunnen we over tot 
de orde van de dag. Verkiezingshokjes opgeruimd, posters verwijderd, uitslag 
bepaald, beloftes vergeten en gewoon weer verder met waar we mee be-
zig waren. Met één extra partij en twee zetels minder te verdelen wordt het 
een heuse verrassing wat straks de coalitie wordt. De een wil links, de ander 
rechts, dus gaan we rechtdoor en dat wil eigenlijk niemand. Laat ze gewoon 
eens beslissingen nemen en doorgaan. Daarvoor stemmen we toch op ze? 

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

wekelijkse column van KD de Bocht

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.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!

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

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 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

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

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

Sportcafé Egmond Presenteert
Zaterdag 17 maart

The Gallics
The Derp City Ramblers

The Westport Two
Aanvang 20:00 uur
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INGEZONDEN
Maak gebruik van uw recht om te stemmen
Weet u het nog? In 2014 lagen er 
mooie plannen klaar om Egmond 
aan den Hoef en Egmond aan Zee 
leefbaarder te maken. Dit was ge-
bundeld in het project ‘dorp en duin’. 
Dit plan is opgesteld met veel meer 
inspraak vanuit de burgers dan de 
huidigen grote projecten zoals de 
voetbalfusie  en het verplaatsen van 
de sporthal, maar ook mooier Bergen 
en de huizenbouw bij Delversduin. De 
gemeente vond het in 2015 namelijk 
nodig om het plan ‘dorp en duin’ te 
ontvlechten. Zo zou er namelijk snel-
ler een sporthal gerealiseerd kunnen 
worden en hoefde dit niet samen te 
hangen met een eventuele voetbal-
fusie. En waar staat de gemeente nu 
anno 2018, vele onderzoeken door 
dure bureaus verder? Is er al zicht op 
het nieuwbouwen van een sporthal in 
Egmond aan Zee, zicht dat er op korte 
termijn op een nieuwe voetbalfusielo-
catie gevoetbald kan worden, zicht op 
huizenbouw? 
Nee, zeker niet. Het enige wat de 
gemeente rijker is geworden is niet 
alleen een hoop onvrede en verdeeld-
heid binnen de gemeenschap, maar 
ook binnen de raad zelf. Daarnaast 
vindt men het tegenwoordig normaal 

dat als er een bestemmingsplan ge-
wijzigd wordt dat hier een raad van 
state zaak bij hoort. Maar is dit ei-
genlijk wel normaal of kan het ook 
anders? Als wij nou eens teruggaan 
naar het begin van alle grote projec-
ten die onze gemeente de afgelopen 
4 jaar heeft omarmd. Dan zien wij dat 
de gemeente keer op keer dezelfde 
fout maakt. Plannen staan al vast en 
handtekeningen zijn vaak al gezet 
met projectontwikkelaars, voordat dit 
met alle betrokken partijen besproken 
is. Zelfs voor de raad wordt informa-
tie achtergehouden. Hoe kun je dan 
spreken over een goed democratisch 
proces?  
Vanuit de bevolking wordt als reactie 
hierop een duidelijk signaal gegeven. 
Zij geven aan zich niet gehoord te 
voelen. Er worden zoveel mooie al-
ternatieven aangedragen. De burgers 
geven aan in hun vrije tijd mee te wil-
len denken over grote projecten. Dit 
zou een gemeente toch alleen maar 
moeten toejuichen? Heeft er dan 
niemand binnen de gemeente hier 
gehoor aan gegeven? Ja de oppositie 
wel. Die is inmiddels wakker gewor-
den en geeft aan dat dit zo niet langer 
kan. Helaas is dit nog niet het geval 

bij de coalitie. 
Beste coalitie, het kan anders. Een 
aantal van u was aanwezig bij het 
symposium georganiseerd door ge-
meentebelangen woensdag 28 fe-
bruari  jl. Hierbij waren er twee gast-
sprekers die duidelijk maakten dat er 
een kanteling plaats begint te vinden 
in de democratie. Dat er in een aantal 
gemeenten proeven zijn waar burgers 
veel meer inspraak hebben dan in de 
meeste gemeenten. Dit resulteert tot 
mooie resultaten en veel meer te-
vredenheid bij de burgers, want wie 
weet uiteindelijk nou het beste wat 
goed is voor zijn omgeving? En als 
dit betekent na goed overleg dat het 
in het nadeel is van iemand, dan is 
men vaak bereid iets in te leveren. We 
hebben tenslotte te maken met een 
veranderende maatschappij, waarin 
verbondenheid en samenwerken weer 
steeds meer centraal komt te staan. 
Het zou mooi zijn als ook onze ge-
meente hier gehoor aan geeft, want 
samen sta je sterker. 
Beste mensen, maak dus gebruik van 
uw stemrecht en denk goed na over 
wat u belangrijk vindt voor onze dor-
pen. Wij met zijn allen kunnen het 
verschil maken. Marjolein Pepping 

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 8 maart 2018: 1. Bertus en 
Gré Eeltink 64,58 2.Trudie en Ed Hon-

ders 59,38 3.Thea Rosendaal en Riet 
Baltus 51, 04 4.Petra en Bert Mau-

reau 46,88 5.Cees en Mar Imming 
40,63 6.Piet en Ditte Greeuw 37,50.

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  

De VVD is niet alleen een landelijke partij maar ook een partij, 
die hart heeft voor de lokale omstandigheden. Er moet ruim-
te zijn voor maatwerk op lokaal niveau, niet het creëren van 
tegenstellingen. We moeten vooraf met elkaar in gesprek en 
zoeken naar oplossingen om te voorkomen dat we te maken 
krijgen met mogelijk langslepende juridische procedures! 
Dat vraagt natuurlijk wel om een gezamenlijke inspanning van onze bewoners, 
onze ondernemers, maar ook van de gemeente zelf. De tijd dat de gemeente het 
alleen kon bepalen is voorbij. We moeten aandacht hebben voor initiatieven vanuit 
onze gemeente, waarbij de gemeente in veel gevallen alleen maar hoeft te facili-
teren. Alleen door te luisteren wat er leeft onder de inwoners van onze gemeente 
wil en kan ik invulling geven aan mijn raadslidmaatschap. 
Maar waar staat de VVD, waar sta ik voor in de “Egmonden”.
* Realiseer een fusielocatie voor de Egmondse voetbalverenigingen bij Zeevogels 
 Voor onze (jeugdige) sporters kunnen we sneller (geen juridische procedures)
  en goedkoper een prachtig voetbalcomplex realiseren, waarvan ook op de 
 niet-voetbaldagen gebruik van kan worden gemaakt zonder dat er iemand 
 last van heeft;
* Onderzoek de mogelijkheden van een alternatieve locatie van de 
 multifunctionele sporthal aan de Sportlaan. 
 We geven dan gehoor aan wat er in Egmond leeft!;
* Veiligheid in onze gemeente en ik denk dan aan een veilige oversteek 
 bijv. bij de St. Adelbertusweg in Egmond-Binnen en openbare verlichting 
 langs het fietspad naar Bergen; 
* Blijven zoeken mogelijkheden om de bewoning van recreatiewoningen 
 mogelijk te maken. Ik wil u verwijzen op onze site 
 www.blijfvanmijnrecreatiewoningaf.nl;
* Natuurlijk ook woningen voor onze inwoners, maar we moeten wel 
 realistisch blijven als het gaat om de aantallen! De VVD is een volkspartij, 
 maar staat ook Voor Volstrekte Duidelijkheid, daar heeft u als inwoner recht op.

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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Op 21 maart a.s. valt er wat te kiezen. Ik reken op uw steun; Jan Houtenbos VVD lijst 4 nr. 2
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Opening Kind-centrum 
Op dinsdag 20 maart a.s. om  kwart 
voor negen is er een feestelijke ope-
ning van het kind-centrum in Egmond 
aan den Hoef. Na een aantal jaren 
naast elkaar te hebben gewerkt als 
kinderopvang en basisschool werd 
het nu tijd om de handen ineen te 

slaan. Gedurende de hele dag is uw 
kind (van 0-12 jaar) van harte wel-
kom, waar het onder deskundige en 
liefdevolle begeleiding in de ontwik-
keling op één en dezelfde locatie ver-
der wordt geholpen. Tevens open dag 
(van 9.00 tot 20.30 uur). 

Egmondse almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie Schildersklas Theo Leering, Dorpshuis de Hanswijk
Expositie Abraham Brouwer, Galerie De Kapberg
Expositie foto’s Marit Duinmeier, Dorpshuis Hanswijk
MAART Wo 14 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 09.00u
Woe 14 Vastenmeditatie Prot. Kerk E/Zee, 19.30u
Za 17 Officieel Openingsfeest JOEB, E/Binnen
Za 17 Kerkdienst M.M. Alacoque, E/Hoef, 19u
Za 17 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 17.00u
Zo 18 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 18 Kerkdienst O.L. Vrouw E/Zee, 9.30u
Zo 18 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 10u 

Plannen ‘Watertoren’
blijven zoals ze zijn
Tijdens de raadsvergadering van af-
gelopen donderdag is besloten om de 
plannen rondom de Watertoren, in-
clusief de plaats van de sporthal, niet 
meer aan te passen. Het zou te veel 
extra kosten met zich meebrengen om 

op dit moment, terwijl alles eigenlijk 
al rond is, alsnog weer opnieuw te 
beginnen. Dat zag vooral de coalitie 
niet zitten. En dus bleef het bij de be-
staande plannen.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 7 Maart 2018: 1e 
Hrn Visser & te Bück  60,42%  2e Dms 
Baltus & Zentveld  59,90%  3e Mevr. 
Druiven & Hr. Groot  58,33%  4e  Hrn 
Mossel & Eeltink  54,69%  5e Dms te 
Búck & Eeltink   50,52%  6e Hrn Bok 

& Scholten  50,00%  7e Fam. Sluiter  
46,88%  8e Dms Vlas  44,27%  9e 
Mevr. Blankendaal & Hr. Broersen  
43,75%  10e Dms Waelput & Betel  
31,25%

MTB KPB
Na vorige week zondag op het strand 
van Bakkum vice-kampioen te zijn ge-
worden in het Nederlands Kampioen-
schap Strandrace, pakte Henk Verdonk 
junior (Egmond aan den Hoef) ruim-
schoots de winst in Akersloot. Uitslag: 

1. Henk Verdonk junior, Egmond aan 
den Hoef 2. Jan Langeveld, Bakkum 3. 
Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef 4. Peter Dekker, Egmond aan 
Zee 5. Henk Louwe, Alkmaar 6. Chris 
Kemp, Egmond aan de Hoef 

 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

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

    Rijles? of
           Rijtest?

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of 5065399 

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
www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Het Hoekstuk
Het Hoekstuk 4
1852 KX Heiloo

Tel. 072 - 533 52 58

PASFOTOSERVICE

Vissuper & Visboet

GEVRAAGD!
voor het seizoen

verkoper/-ster
vanaf 16 jaar

schoonmaakster
voor enkele avonden vanaf 18.00 uur

info: 06-53211742  -  072-5067819

 

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

Achterom 1

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.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

Zondag 18 maart

 The Chief
       van 16.00-19.00 - vrij entree

Cousteau Bistrobar, Boulevard 2A, Egmond aan Zee
072-5824947, info@cousteauegmond.nl

     Muziek van

  The Shadows tot

aan Jimmy Hendrix

Live
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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.

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Roomboter GEVULDE KOEKEN 10 voor € 2,50
SLAGROOMSOESJES 20 voor € 2,50        50 voor € 5,00
Paas FONDANT KEEKJES        4 voor € 3,00
Alle broden van toen  nu 1 voor € 2,50        3 voor € 6,50
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!

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

Super lekkere HAND- OF PERSSINAASAPPELS 4 kilo € 3,00

BILTSTAR AARDAPPELS (van de boer) 4 kilo € 3,00
 

✄

Actie geldig bij inleveren bon

Cor Mooij 
Gemeente Belangen lijst 6 – plaats 18
Nieuw beleid en positieve veranderingen voor de inwoners van de 
gemeente Bergen

Velen hebben zich afgevraagd waar-
om ik weer de politiek in ga, velen 
hebben mij ook gevraagd dit te doen 
uit onvrede over de huidige politiek 
in de gemeente Bergen. Na lang 
wikken en wegen heb ik besloten mij 
in te zetten voor de gemeenschap. Ik 
blijf niet langer aan de zijlijn staan, 
ik wil zaken aanpakken en verande-
ren. Maar dat kunnen mijn partij en 
ik niet alleen, daar hebben wij Uw 
steun voor nodig. Als ook u vindt dat 
er nieuw beleid en positieve veran-
deringen moeten plaatsvinden dan 
geeft u uw stem aan Gemeente Be-
langen lijst 6. Als u vindt dat ik via 
voorkeurstemmen in de raad kom 
om deze beleidsveranderingen pro-
beer door te voeren dan stemt u op 

mij, Cor Mooij Lijst 6 plaats 18.
Waarom gaat de gemeente Bergen 
met 2 zetels terug van 23 naar 21 
raadszetels??? Omdat de jongeren 
uit onze gemeente verdreven wor-
den, er wordt niet naar hen geluis-
terd en er wordt niets aan jongeren-
bouw gedaan. Leg je oor maar eens 
te luisteren bij de jeugd en je hoort 
waar de knelpunten liggen. Toen ik 
vroeger verkering had begon ik in 
een zomerhuis, waarna ik op zoek 
kon naar een betaalbare geschikte 
woning. Nu worden de jongeren er-
uit gejaagd, illegale bewoning roept 
men in het college.

Sport
In Egmond praat men al heel lang 

over een fusie tussen de drie voet-
balverenigingen Egmondia, St. Adel-
bert en Zeevogels. In december heeft 
de gemeenteraad ingestemd met de 
fusie locatie aan de Egmonderstraat-
weg hoek Oldenborghweg. Sporters 
blij maar inwoners, omwonenden en 
LTD bollenboeren niet. Er gaat ge-
procedeerd worden tot aan de Raad 
van State aan toe, dat geldt ook voor 
de Sporthal en de daaraan verbon-
den  bebouwing van het Watertoren 
terrein. De plannen zijn vooraf inge-
vuld en daarna heeft u als inwoner 
pas inspraak over het verdere ver-
loop van de plannen voorgeschoteld 
gekregen. De beheerder van het 
sportcafé werd door een mediation 
van wethouder Peter van Huisste-
den, monddood gemaakt. Zeven mil-
joen voor een nieuw sportpark op de 
Egmonderstraatweg is een heleboel 
geld dat waar de bevolking niet in 
gekend is wij met z’n allen op moe-
ten brengen terwijl de Sportlaan een 
gemeentelijk sportpark is dat verder 
niets kost.  Ook daar heeft de jeugd 
een toekomst.
Sporten is belangrijk, dat weet ik als 
geen ander. Ik heb bijna vijftig jaar 
in de sport gewerkt en weet wat het 
is om kinderen en volwassenen te 
laten sporten, of het nou gaat om 
voetballen, gymnastiek, zwemmen 
(vooral het schoolzwemmen in onze 
kustgemeente) of het binnenhouden 
van  de Duinloop Schoorl, de Halve 
Marathon van Egmond, het moun-
tainbiken, de Strandraces E.P.E of de 
Derpbikers race, de wandelmarathon 
etc. etc. Evenementen die onze ge-
meente een uitstraling geven. 
Ik heb in vele besturen gezeten en 
heb ook veel ervaring om deze uit-
daging in de gemeentelijke politiek 
aan te gaan. Met mijn doorzettings-
vermogen heb ik vele successen be-
haald, o.a het winnen van de World 
Press Photo, Zilveren Camera en 
diverse voetbalkampioenschappen 
met o.a. AZ, Ajax en Egmondia. 
Samen werken doet overwinnen, 
laat partijpolitiek varen en luister 
naar de inwoners want deze mensen 
hebben u als volksvertegenwoordi-
ger gekozen. Alleen dan is er nog 
toekomst voor onze gemeente, voor 
jong en oud!!!

Kies Gemeentebelangen Lijst 6 - Cor Mooij plaats 18

- ADVERTORIAL -

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

 - voor al uw kertplezier, ook zondag's open -

Centrale inkoop
“de Westrand”

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

Pootaardappelen
Groente plantjes

Zaden enz.

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

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

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95

BOEREN STOLWIJKER  500 gram  3,95

GERIJPTE WOERDENAER 500 gram 4,95

Strijdend Egmondia verdient gelijkspel 
Egmondia heeft in de wedstrijd tegen het hooggeplaatste Meervogels laten zien wat er met strijd en 
inzet te bereiken is: 1-1. Na het eerste duel dat Egmondia kansloos verloor, leek het op voorhand een 
zeer zware klus te worden. Maar naast de enorme inzet liet de ploeg van Johan van Wort ook weer eens 
zien dat het kan voetballen.
Vijf minuten voor rust opende Meer-
vogels de score door Ton Adrichem. 
Slecht 2 minuten later lag de verdien-

de gelijkmaker al in het netje. Tyco 
Tervoort, ook deze middag weer sterk 
spelend, legde de bal keurig terug op 

spits Justin Recourt die afrondde. Vol-
gende week wacht de zware uitwed-
strijd tegen Limmen. 

Tijdelijke bewoning zomerhuisjes naar 5 jaar 
De gemeenteraad van Bergen is unaniem akkoord gegaan met een motie om tijdelijke bewoning van een 
recreatiewoning mogelijk te maken. De eigenaar van een recreatiewoning kan een vergunning voor 5 
jaar aanvragen. Daarna kan er eventueel een verlenging voor 5 jaar worden aangevraagd.
Voorwaarde is wel dat het huisje in 
binnenstedelijk gebied moet liggen 
en aan bepaalde voorwaarden moet 
voldoen. Pleiter van het eerste uur 

voor dit initiatief, KIES Lokaal, is heel 
benieuwd of er door eigenaren van 
recreatiewoningen van deze mogelijk-
heid gebruik gemaakt gaat worden. 

‘Het biedt kansen om starters of men-
sen die tijdelijk in een wat moeilijker 
positie zitten onderdak te bieden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

 Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Hollandse
KABELJAUW-
   FILET  
 van kilo € 20,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 13,50

• Warm gebakken SCHOLFILET 
       p/st € 1,50  4 voor € 5,00
• Hollandse NIEUWE MAATJES HARING 
       emmertje  ±7 stuks € 5,00

op=op div. soorten

Ouderwets gerookte

MAKREELFILET 
2 voor € 5,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

 2 GRATIS
dus 4 voor € 5,00

op
=op

TOP-kwaliteit

heerlijk gekruid
100% zonder graat


