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Opinie:

Beslissingen uitvoeren of terugdraaien?

BOOM

(Van de redactie/JdW) Het is zo ver! We mogen eindelijk
naar de stembus. Opnieuw is er de gelegenheid om
onze stem uit te brengen en zo te laten weten of we
wel/niet ondersteunen wat er allemaal wel/niet is gedaan binnen onze gemeente. Daar is, zeker binnen deze
gemeente, inmiddels heel veel over te doen. En er is
ook al heel veel over gezegd de afgelopen periode,
vooral door tegenstanders, want die laten zich (uiteraard) het meest horen.

autoservice

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

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

Foto (redactie)
Allemaal stemmen op 21 maart!
gedraaid, omdat een ander deel het er
niet mee eens was. En daarvan zat (op
zijn minst) weer een deel in de raadsperiode hiervoor zelf in de coalitie. Die
samenstellingen wisselen namelijk
nogal eens, zeker op gemeenteniveau.
Houdt dat dan echter in dat we voortaan na elke verkiezing weer opnieuw
gaan beginnen en alle belangrijke beslissingen – want dat zijn nu eenmaal
de grootste discussiepunten – gaan
terugdraaien? Blijkbaar wel, want dat
is wat wordt voorgespiegeld door de
tegenstanders van de genomen beslissingen. Dan kunnen we beter maar
helemaal niets meer beslissen, dat is
in ieder geval goedkoper. Of dat nou
zo’n goede optie is…
Maak dus gebruik van u stemrecht.
Ook en juist de jongeren, want die
groep heeft het grootste belang bij
de toekomst. Zeg niet dat de politiek
je niet interesseert, want er staat veel
te gebeuren. Jij wilt hier straks toch
ook kunnen wonen, werken en leven?
Laat het hier in onze gemeente een
recordopkomst worden. Halen we ook
eens op een positieve manier het regionale nieuws. Redactie Dorpsgenoten, John de Waard.

beslissingen genomen. Wie het daar
niet mee eens is, heeft daar het volste
recht toe uiteraard, maar ga niet zeggen dat het niet democratisch is, want
zo zit ons bestel (nu nog) in elkaar. Er
zullen ongetwijfeld dingen kunnen
veranderen, met nieuwe manieren
van inspraak en meer vooraf meedenken etc. Er zijn steeds vaker geluiden
te horen van mensen die het inderdaad liever anders zouden zien, maar
dat is niet van vandaag op morgen
veranderd en dat ga je dan toch niet
met terugwerkende kracht toepassen? Nederland zit vol met wetten en
regeltjes: alles is verplicht of verboden
en overal zijn procedures voor. Zowel
voor voor- als tegenstanders.
Steeds opnieuw beginnen?
Nu kunnen we 21 maart dus onze
stem uitbrengen om te laten weten of
we het eens zijn met de zaken zoals
ze gaan of dat we het liever anders
zien. Het zou naar mijn idee echter
toch op zijn zachtst gezegd bijzonder
zijn als beslissingen die in de afgelopen raadsperiode zijn genomen door
de mensen die we gevraagd hebben
dat te doen, nu ineens na de verkiezingen zouden moeten worden terug-

Elke beslissing die wordt genomen,
heeft voor- en tegenstanders. Daar
is niets nieuws aan. Er bestaat nu
eenmaal niet zoiets al ‘algemeen
belang’. Een argument dat overigens
vaak wordt gehanteerd. Mijn belang
is echter niet (altijd) uw belang, dus
is er geen algemeen belang. Ja, dat
we stroom uit het stopcontact krijgen
en water uit de kraan, maar daarna
houdt het al snel op. Er is hooguit een
groter of kleiner belang. Het gaat dus
altijd om een afweging van die belangen: wat weegt het zwaarst voor de
mensen die op dat moment de beslissing nemen? In het democratisch bestel waarover we in Nederland overeenstemming hebben bereikt, geldt
dat de gemeenteraad – voorafgegaan
door beschouwingen in commissies alle zaken bespreekt en uiteindelijk de
beslissingen neemt over de voorstellen van het College van B&W.
Beslissingen nemen
Al die raadsleden en het college bij
elkaar zijn de mensen waar we de
vorige keer bij de verkiezingen ons
vertrouwen in hebben gesteld. Mensen die wij hebben gevraagd beslissingen voor ons te nemen. Nu zijn er

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
21 wo 1:45 6:19 14:14 18:37
22 do 2:36 6:57 14:44 19:17
23 vr 3:06 7:38 15:15 20:07
24 za 3:50 8:36 16:04 21:16
25 zo 5:34 10:45 18:15 23:29
26 ma 6:45 12:15 20:07
27 di 0:49 8:05 13:25 22:05
28 wo 2:10 10:15 14:36 23:30

Verder in Dorpsgenoten: - Discussieavond Horecabeleid
- Bergen wil compensatie voor vliegoverlast
- White Stones staat voor belangrijke wedstrijd
- Staand want vissen weer terug in Egmond?

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!

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
DORPSGENOTEN
4
• Méér goedkope huisvesting voor jongeren; Meer seniorenwoningen
Kloknieuws
• Woonvisie 2017-2027 Egmond-Binnen snel uitwerken en realiseren
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
• aan
Echte
inspraak
aanmarathon,
inwoners
geven
Glorie
de start
van de halve
waarbij
hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
• Max.
jaar permanent
illegaal
in recreatiewoningen legaliseren
de trein
op wegnog
naar 10
Ravenstein
voor de NS-wandeling
‘Landwonen
van Raven-
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GRIEPGOLF
Voor een waardig en gepast afscheid,
OF
voorheen werkzaam voor Memento Mori
INBRAAKDag en nacht bereikbaar
072-5115238
GOLF?

Nu ook
"Dat gaat om zaken die u ook raken"Pedicure

stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de
fiets richting
Heiloo
om 08.49 uur de trein nemen. Diewww.behoorlijkbestuurbergen.nl
dag
Kijkt
u eens
opwaar
onsweverkiezingsprogramma
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
92 –Lansu
Egmond aan Zee
Kandidaat
raadsleden: Onno van Ulzen, Koos Bruin enVoorstraat
Michelle
Voorjaar
in Egmond
06-12955593

www.uitvaartverzorgingduin.nl

www.schoonheidssalondessa.nl

DORPSGENOTEN

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



2

Compensatie voor vliegoverlast
De colleges van B&W van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo verlangen in een gezamenlijke brief aan de minister van Infrastructuur
en Water dat zij gecompenseerd worden voor de extra nachtelijke
vlieghinder.
Sinds mei 2015 maakt al het nachte- uit berekeningen van het ministerie
lijk vliegverkeer om veiligheidsrede- blijkt. De BUCH-gemeenten verlangen
nen alleen gebruik van de westelijke duidelijkheid omtrent de heropening
aanvliegroute om vervolgens op de van de oostelijke aanvliegroute en bij
Polderbaan te landen. De afsluiting langdurig uitstel willen ze bovendien
van de oostelijke aanvliegroute leidt compensatie. De meest voor de hand
echter tot extra hinder voor de in- liggende compensatie is het terugwoners in onze regio en dus stijgt brengen van het aantal nachtvluchten
Foto (aangeleverd):
Voorjaar
in Egmond
tot het niveau van
het aantal
dat voor
het aantal klachten zienderogen.
Uit onderzoek van de GGD Hollands mei 2015 via de westelijke aanvliegNadat enkele
terug
Egmond-Binnenroute
in denaar
narcissen
is gezet, was
nu ook
de Polderbaan
vloog.
Noorden
blijktjaren
dat de
slaapverstoring
Egmond
a/d Hoef versierd
met isvele
narcissen en krokussen op de Herenweg
door
vliegverkeer
veel hoger
dan
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters,
Jan de
Waard
en Apeldoorn
Bloembollen
en Cees
Apeldoorn.
Met
ingang
van
seizoen
2018/2019
zal Willem
Zeijlmans
de technische eindverantwoordelijke zijn bij Egmondia. De trainer tekent een
contract voor twee jaar. Beide partijen zijn zeer content met de positieve uitkomst uit de vlot verlopen onderhandelingen en kijken uit
Uitslag
23succesvolle
maart 2017: 1.Henk
Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
naar
een
samenwerking.
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



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

notaris:

Linda IJssennagger-Zentveld

mr. Erica van NimwegenZent Schoonheidssalon
Dijkstra

SERIEUZE
BEZORGER

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

Mosselaan 61
info@overwegendnotariaat.nl
1934 RA Egmond aan den Hoef
www.overwegendnotariaat.nl
06 10 82 64 29
Herenweg
197
www.zentschoonheidssalon.nl

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

1934
BA Egmond aan den Hoef
zentschoonheidssalon@gmail.com

072-5066171

Voor uw gehele administratie

Toneelgroep
voor eenSpiegel
wijk in
speelt van 4 t/m 7 april vijfmaal de
EGMOND AAN ZEE
eenakter “Welkom in het bos”

Administratiekantoor
Ervaar de waarde

van uw tuin!
WINTER

Kerkdiensten

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
- adviezen
op fiscaal
en
VERANDA’S
BEREGENING
BESTRATING
TUINHUIZEN
ONDERHOUD terrein
MEUBILAIR
bedrijfseconomisch

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: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

072-5061201
van Alex van
Warmerdam.

of
info@belleman.nl
Naast de vier
avondvoorstellingen is er op woensdag

BOOMVERZORGING

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506
• Mobiel:
06-124 58 904
T 90
0689538
12 076
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.rotteveeltuinen.nl

4 april ook een matineevoorstelling (14.30 uur) voor € 5,00
Op de avondvoorstellingen
(20.15 uur, entree €10,-) wordt
ook de korte monoloog
“Over de schadelijkheid van tabak”
van Anton Tsjechov gespeeld.
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Palsma
SCHILDERSBEDRIJF
Drogisterij

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

GARAGE DE EGMONDEN

BEUKERS

Egmondse Almanak

Parfumerie

EXPOSITIE
Hanswijk;
Peetoom en Hilde
Belleman.
Tot 15
juli.2 jaar naar Egmondia
Foto Aad
(vv Egmondia)
Willem
Zeijlmans
voor
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend,
Het trainer,
Gebouw, 10u
onze relatief jonge selectie vooral op
Egmondia
was met de huidige
Wo 29van
Toneelgroep
in de
20.15u
gebied de volgende stap
Johan
Wort, eindSpiegel
februari
totSchulp
de voetballend
Do
30
Toneelgroep
Spiegel
in
de
Schulp
20.15u
conclusie gekomen dat de samenwer- kan laten zetten.’ Ook Zeijlmans,
Vr 31beperkt
Toneelgroep
Spiegeltotinhet
de Schulp
woonachtig in Alkmaar, is blij met de
king
zou blijven
een- 20.15u
Vrij
31
Fotodag
Erfgoeddocumenten,
10u
overeenstemming
die snel bereikt is:
jarige contract wat overeengekomen PostaanZee,
Vrij 31
Verstillende
De Abdij
‘Het13.00u
is inderdaad snel gegaan, maar
was.
Toen
Zeijlmanswandeling
een weekv.a.later
Vrij 31 Lezing
goed zit, zit19u
het goed. Egmonbesloten
had bijpelgrimstocht
SC Dynamo, Lourdes-Santiago,
ondanks als hetPostaanZee,
APRIL
1 Toneelgroep
Spiegeldein sade Schulp
dia is20.15u
een mooie vereniging en ik heb
het
nogZadoorlopende
contract,
Za 1 Kerkdienst
Egmond/Hoef,
19ugevoel dat ik mij hier snel thuis
menwerking
te Alacoque,
beëindigen,
ging er het
Zo 2een
‘Tafelen
voorvanuit
de Vastenactie’,
Pastorie
17uvoelen.’ Voor de resterende
zalE-B
gaan
snel
belletje
Marcel Buis,
Zo
2
Kerkdienst
OLV
Onbevlekte
Ontvangenis,
Egmond/Zee,
seizoen hebben
technisch adviseur van Egmondia, wedstrijden van dit10u
Zo 2kant
Kerkdienst
Adelbertus,
10u óók dezelfde doelstelzijn
op. Hij H.werd
uit een Egmond/Binnen,
groep beide partijen
Di 4 drie
Snuffelen
in de bijbel,
Parochie
15u Egmondia als SC Dynamo
ling. Zowel
van
gegadigden
unaniem
doorE-Binnen
WoeEgmondse
5, Kienen,bestuur
de Schulp,
het
als 14u
meest ge- vecht in het eerste jaar in de derde
Woe 5 Vastenmeditatie,
protestantse
19.30u
klasse
tegen degradatie. Zeijlmans
schikte
kandidaat gezien.
Het goedeKerk,
Woe 5 was
Flierefl
uiters jubileum-uitvoering,
20.15u
streeft er naar
om de club uit Ursem
gevoel
wederzijds
en binnen een Hanswijk,

BOVAG

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Tevens doen
wij,Egmond-Binnen
aircoservice, schadereparaties
Dorpshuis
de Schulp,
inen
verkoop
of zoekopdrachten.
Reserveren: info@toneelgroepspiegel.nl
/
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12
•
1934
PA
Egmond
aan den Hoef
072 506 2683 (19.00 - 21.00 uur)

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

9,

Tel. -072 5064695
€ 06-53794624
Mob.

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

ap.beukers@quicknet.nl

KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
UITVAARTBEGELEIDING

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Karin
Smit

medisch pedicure

06-1057 8724

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

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van deSOOS
wekelijkse wedstrijd
in Akersloot
om de Kids and Parents
Bridge
‘Anders
Actieven’

Bikeschool
(KPB) mountainbikecup.
Weergaloos
echter
het&optreden
van
Uitslag
woensdag
14 Maart 2018:
Sluiter was
en Dms
Smitt
Boot 50,00%
Henk
Jan Blankendaal
Verdonk senior,
dieBroersen
vanuit kansloze
positie
wist
opBück
te stomen
naar 7e
1e
Mevr.
& Hr.
6e Hrn
Visser
& te
47,22%
plaatsgenoot
Bras en& Alkmaarder
Louwe
en deze vervolgens
62,50%
2e Niels
Hrn Lentz
Hallewas Henk
Hrn Bok
& Scholten
46,67% 8eook
Dms
nog wist in3eteDms
pakken.
Uitslag:
1. Ferry Karssen
Alkmaar
55,83%
Baltus
& Zentveld
Waelput
& Betel2. Vincent
45,83%Beentjes
9e Dms te
Castricum 4/5e
3. Wilfred
Uitgeest
Verdonk41,67%
senior Egmond aan
52,50%
Mevr.Knegt
Druiven
& Hr.4. Henk
BúckJan
& Imming
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
Het wordt steeds gezelliger op onze 97; Henk Konijn 97; Marco Konijn
schietlocatie, iedereen neemt nu een 97. B-klasse: Leo Bakker 86; Mieke
borrelhapje mee, het kan niet op. Het v.d.Outenaar 84. Pistool: Arie Wijker
is gewoon een feest om lid te zijn 48; Dirk Roele 47; Carlo Zwaan 45.
van onze schietvereniging waar de Uitslag 12 maart, E-klasse: Dirk Roele
volle bakken je om de oren vliegen! 100, Arie Wijker 100; Cor Wijker 100.
De baancommissaris was afwezig, A-klasse: Carlo Zwaan 99; Michael
we hopen van harte dat hij volgende Bekkers 98; Gerrit Gravemaker 98;
week weer in ons midden is, Nico en Richard van Ham 98; Roland Sloot 98.
Ger namen de honneurs waar! Uitslag B-klasse: Jaap Schipper 96; Leo Bak5 maart, E-klasse: Dirk Roele 99; Arie ker 88; Mike v.d.Outenaar 85. Pistool:
Wijker 99; Cor Wijker 99. A-klasse: Arie Wijker 48; Dirk Roele 46; Carlo
Carlo Zwaan 99; Gerrit Gravemaker Zwaan 46.
97; Richard van Ham 97; Roland Sloot

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

S.V. Prins Hendrik

P

z
Dagopvangen stijlvol
persoonlijk
Buitenschoolse
opvang
-zEen
mooi en waardevol
afscheid hoeft niet duur te zijn
Tieneropvang
-zOngeacht
waar umet
benthuiswerk
verzekerdbegeleiding
en of u bent verzekerd
Opvang
per uur
-zEen
vrijblijvend
voorgesprek is altijd mogelijk
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Tel.
06 81 35 81 10
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
Dag
en nacht
bereikbaar
z
Geen
wachtlijsten

Bel voor een afspraak

in de derde klasse te behouden. Johan
van Wort, die volgend jaar naar TOG
in Amsterdam gaat, streeft ditzelfde
na bij de Egmonders.

06 20 100 550

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Bridgeclub Egmond aan Zee

week was alles rond. ‘Willem kent de
clubs uit de regio waarin wij actief zijn
goed’, aldus een blije voorzitter Paul
Kager. ‘Met zijn mooie staat van dienst
en voetbalfilosofie denken wij dat hij

Voor het tweede
wel!

          
      

Nijverheidsweg
 
   31d
 

1851 NW Heiloo

T 072 532 42 18
    

Willem Zeijlmans naar Egmondia

21 MAART 2018 - NR. 678

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57

TEL: 06 23610857

Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
mail2zensitive@gmail.com

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

f

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

B
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WAT VIER JAAR KIES LOKAAL U IN

DE EGMONDEN
HEEFT OPGELEVERD:

Egmond aan Zee
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sporthal en woningbouw Watertorenterrein
Ontwikkeling Maritieme driehoek-bijdrage De Pinck
Nieuwbouw locatie “ bowling”
Boulevard/opknappen de werf
Ondersteuning voor plan Hospice / Zorghotel
Centrummanager voor ondernemers
Actie gevoerd voor betere locatie windmolenpark/
IJmuiden Ver
Staand Want vissen weer mogelijk gemaakt

•

•

Egmond aan den Hoef
•
•
•
•
•
•

Egmond-Binnen
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsverplaatsing Tambach
Actief in gesprek met provincie over woningbouw op
Adelbertterrein
Behoud supermarkt door verplaatsen Dekamarkt

A9 bewaken/voorkomen sluipverkeer Heiloo
Onderzoek naar overlast vliegverkeer
Nieuw jeugdcentrum JOEB opgeleverd
Strandafgang Egmond-Binnen vernieuwd
Brinkje opgeknapt
Dorpsvisie ontwikkeld met de inwoners
Onderzoek woningbouw Egmond-Binnen

Woningen plan Rustenburg
Verkavelingsplan voor woningbouw Delversduin
Ontwikkeling en geld beschikbaar voor Slotkwartier
Informatie over UMTS straling
Fusielocatie voetbal
Positief contact gehad met de ontwikkelaar Egmond
aan den Hoef Oost over de mogelijkheden tot
bouwen voor eigen inwoners

Voor de drie Egmonden
•
•

Voetbalfusie Zeevogels-Adelbert-Egmondia
Bewoning recreatiewoning mogelijk gemaakt

•

Eigen bijdrage schoonmaakondersteuning voor lage
inkomens naar € 0,00

•

Onderzoek verlaging eigen bijdrage
schoonmaakondersteuning middeninkomens
Tijdelijke bewoning van recreatiewoningen mogelijk
gemaakt (binnenstedelijk gebied

Algemeen voor de gemeente Bergen
•
•

Geen derde afvalbak (KIES Lokaal pleit voor nascheiding)
Bewoning recreatiewoningen mogelijk gemaakt
Afvalstoffenheffing en rioollasten zijn verlaagd

•
•
•
•

OZB tarief woningen verlaagd
OZB gebruikersdeel (ondernemers)10% verlaagd
Hondenbelasting is afgeschaft
Parkeertarieven zijn gelijk gebleven

•

Toeristenbelasting over periode van 4 jaar slechts € 0,05
verhoogd
Dagbesteding geen eigen bijdrage meer.

•

•
•
•
•

Sluitende eindejaars begroting
Stimuleren van sociaal ondernemerschap
Investeren in verbeteren en verduurzamen ‘openbare
verlichting’

VOOR NOG VIER JAAR, DAADKRACHT!
STEM 21 MAART KIES LOKAAL.
Belangrijkste speerpunten voor 2018-2022
1.
2.
3.
4.

Woningbouw in en rond de dorpen
Behouden van (basis)voorzieningen
Goed, voldoende en betaalbaar zorgaanbod
woonlasten (afvalstoffenheffing-rioollasten) stabiliseren

Bij de vorige verkiezingen is er overtuigend voor KIES Lokaal gekozen.
In de afgelopen vier jaar is er veel werk verzet voor alle inwoners en in alle kernen.
De weg die wij ingeslagen zijn: beslissingen nemen op dossiers die al 10 tot zelfs 40 jaar liepen.
Wij hebben dossiers losgekoppeld om sneller tot besluitvorming te komen.
Er staan nu partijen op die grote besluiten terug willen draaien.
In centrum Bergen zal dat leiden tot toenemende verpaupering en in de Egmonden
tot teloorgang van verenigingen en de sociale samenhang. Daar is niemand bij gebaat.
Dus laat u ons ons werk afmaken? Stem dan op 21 maart.

Stemmen is nog nooit zo belangrijk geweest.

B
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Welkom thuis, Jaap

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

D B
uBBeL
oeT
oor

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.

LaNk
eTer
roNwaTer

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Jaap Eeltink, hier afgebeeld op een
schilderij van Carlo Laroo dat al sinds
het jaar van zijn overlijden in 2001 op
zijn werkplek in de drukkerij hangt,
heeft zijn weg naar huis gevonden.

Afgelopen week is het portret geschonken aan zijn kinderen Daan en
Michiel. Op de foto een trotse Michiel
die zijn vader mee naar huis neemt.

Wat now!

“Weer mot je me-kind?”
“Ik mot nêê Dekker voor zo’n loizig boekie”
“Wat mot je den met dat boekie, een puzzeltje?”
“Neenet mââd, ‘et is boekewêêk en as je een boek koopt den kraaig je een
geskenk.”
“Wat voor geskenk?”
“Mââd, das ook een boekie en deer ken je gratis en voor nop met de train mee.
Ken ik lekker spore nee me zus in Breda.”
“Nou, das mooi, maar weet je, bai Kroidvat ‘ewwe ze ook goekope kaartjes, ken
je de godganseleke dag met ‘et spoor mêê.”
“Ik kaik wel oit, weerom zou ik zo een ‘ele dag in die train gaan zitte? Me zus
is ver zat en ik mot weerom ook.”
“Nou ja toe, ‘et is maar een idee .”
“Nou, ik gaat om een boekie en den nag om een fnarsie voor bai een koppie.”
“Dag ‘oor, sukses met je rais nee je zus, ik ‘oort het wel.

RUIMTE

gaan worden en is de wethouder
verzocht alsnog melding te doen en
in overleg met o.a. ‘Nacht en Ontij’
en een vertegenwoordiging van de
staand want vissers voorwaarden op
te stellen. Dit brengt duidelijkheid en
rust voor alle partijen. Dat moet voldoende zijn om het Rijk te overtuigen
het stand want vissen ook weer in Egmond toe te staan.

per m 3

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Spring
is in the air!
Mindful Run Egmond viert de komst van de lente met een clinic:

Allergie
Acupunctuur

Spring is in the air. Ontspannen (hard)lopen, mindfulness,
ademhaling en een luchtsprongetje!
Een mooie kans om kennis te maken!
ZATERDAG 24 MAART
Lokatie: Egmondse duinen. Tijd: 9.30-11.00 uur.
Start parkeerplaats De Bleek,
Oldenborghweg Egmond aan den Hoef
Aanmelden of info: www.mindfulrun/egmond/

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

BEHOORLIJK BESTUUR
BERGEN

Geachte bewoners van de Egmonden,

Onno van Ulzen

Michelle Lansu

Zoals u inmiddels heeft gemerkt doen wij als
Behoorlijk Bestuur Bergen mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
aanstaande. Wij hebben als lokale partij bestuurlijke,
politieke en onderwijskundige ervaring. Onze derde
kandidaat is jong en daar is bewust voor gekozen.
Wij hebben deze lokale partij opgericht omdat wij
ondermeer de volgende zaken willen realiseren.
- Komen tot ‘echte’ inspraak voor de inwoners.
- Zorgen dat de ambtenarenorganisatie BUCH
goedkoper in exploitatie wordt.
- Het wonen moet betaalbaar en bereikbaar worden
voor jongeren.
- Er moeten voldoende betaalbare
seniorenwoningen komen.
Op een inspraakavond hoorden wij wat mogelijk meer leeft in
de Egmonden.
‘Alles wordt ons afgepakt’!

JOOOI

- Daarom luisteren naar de initiatiefgroep voor
een andere plaatsing van de sporthal.
- Het slotkwartier Egmond aan den Hoef is van de inwoners
en geen commercieel pretpark.
- In Egmond-Binnen moeten betaalbare woningen komen.

wekelijkse column van KD de Bocht
Zal mij benieuwen of er na woensdag rellen op straat komen, ramen ingegooid zijn of hele bevolkingsgroepen elkaar gaan opzoeken om het op een ver
weg gelegen weiland (bij Zeevogels of zo) uit te knokken. Hebben we meteen
een nieuwe fusieactiviteit. Zodra de verkiezingsuitslag bekend is, kan het gespeculeer beginnen: welke gemeenteregering kan worden gevormd om ofwel
triomfantelijk het slagveld over te steken, dan wel om de volgende veldslag
te gaan voeren? Wie doet het met wie? Wie wil het daar absoluut niet mee
doen? De uitslag zal wel weer ergens in het midden van alle verwachtingen
zitten, zodat iedereen water bij de wijn moet doen om er uit te komen. Politiek: de één wil links, de ander rechts, dus we gaan rechtdoor.

Ook voor ramen en kozijnen

wasserij
dubbelblank

‘Staand want vissen’ alsnog in
Egmond?
Staand want vissen zit de Egmonder
in het bloed. Langs de hele kuststrook
is dit van oudsher een geliefde recreatieve bezigheid. Rijksregelgeving
in 2010 verbood het echter. In 2012
kwam de mogelijkheid voor kustgemeenten een melding te doen om
dit toch toe te staan. Er werd in de
gemeente Bergen geen gebruik van
gemaakt. Op verzoek van KIES Lokaal
moet dit verzuim nu goed gemaakt

KINDEROPVANG

€ 5,50

Open Dag Driemaster

sultaten, de moderne middelen, de
kinderen, en het gebouw; en dan
hebben we ook nog ons volledig vernieuwde schoolplein erbij gekregen!
Aanschouw zelf wat de Driemaster te
bieden heeft en kom langs! Ook de
ouders van peuters worden hierbij van
harte uitgenodigd om alvast de school
te bekijken! Meer informatie bij directeur Rob de Boo, tel. 072-5061661.

De Poppenkast

WE HEBBEN NOG

Tekst MHO

Op woensdag 28 maart aanstaande
houdt de openbare basisschool de
Driemaster in Egmond aan Zee een
open dag. Vanaf 9 uur tot 12 uur
staan de deuren van obs De Driemaster open voor alle belangstellenden!
Een bezoek geeft direct een overzichtelijk beeld. Bij De Driemaster zijn ze
trots op hun school door de prettige
sfeer, de werkwijze, het team, de re-

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

* particuliere was * bejaardenwas
al v.a.
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

Foto: Cor Mooij: Michiel Eeltink.
zoon van Jaap met het schilderij van zijn vader.

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

Koos Bruin

Voor meer informatie www.behoorlijkbestuurbergen.nl.

Behoorlijk Bestuur Bergen
Lijst 8

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Discussieavond horecabeleid Bergen
Gemeente Bergen werkt samen met haar inwoners, (horeca)ondernemers, strandexploitanten aan een
nieuw horecabeleid. Bergen wil een aantrekkelijke gemeente blijven met een divers aanbod van voorzieningen voor haar bewoners, voor en met ondernemers en voor bezoekers. Een gevarieerd horeca-aanbod
is hierin van essentieel belang.
De huidige horecanota ‘Gastvrij Ber- haaks tegenover de zorgen van om- (als toehoorder). De input uit deze
gen 1’ is aan actualisatie toe. De wonenden staan. Daarom wordt op avond wordt meegenomen en evennieuwe nota ‘Gastvrij Bergen 2’ is donderdag 19 april 2018 een discus- tueel ingepast in de nieuwe horecaopgesteld na diverse gesprekken met sieavond over het horecabeleid geor- nota ‘Gastvrij Bergen 2’. De discussiebelanghebbenden: horecaonderne- ganiseerd. Voor deze bijeenkomst zijn avond vindt plaats in dorpscentrum
mers, Koninklijke Horeca Nederland, de volgende partijen uitgenodigd: de De Blinkerd in Schoorl. Inloop vanaf
diverse vertegenwoordigers van be- horeca- en strandexploitanten, detail- 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30
wonersverenigingen en politie. Uit de handel, bewoners(verenigingen), po- uur tot 21.00 uur.
gesprekken blijkt dat de belangen van litie, Brijder stichting, Koninklijke Hohorecaondernemers en politie soms reca Nederland en de gemeenteraad

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!

‘Roeland Koning en de Derpers’
Verweerde koppen van Derpers die naar hun landjes in de duinen gaan. Vissersvrouwen die meer hebben
meegemaakt dan een mens kan bedenken.

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
MODERN of

KLEDING

DECORATIE

BOEKEN - MUZIEK

k ringlooptol.nl

Lamoraalweg 53B

VINTAGE

SPEELGOED

SERVIES

HUISRAAD

06 36 33 43 33

Ind.terrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018
prima terecht
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

Horst
2 26

G ezond en Fi t t e r

Foto (aangeleverd) De Schelpenvisser 1927. Roeland Koning,
krijttekening 87 x120 cm. Museum De Lakenhal, Leiden
Dat is wat de jonge schilder Roeland
Koning vol overgave tekent en schildert als hij in 1924 aan de duinrand
van Egmond aan Zee komt wonen en
langzaamaan het vertrouwen wint
van de dorpsbewoners. Het dorp heeft
enkele jaren daarvoor zeker 114 mannen en zonen op zee verloren. Een
ramp voor de kleine, hechte dorpsgemeenschap. Roeland is begaan
met deze noeste overlevers en slaagt

erin het wezen van de Derpers weer
te geven. Ze noemen hem weldra ‘de
tekenaar’. Van de opgespoorde schilderijen en krijttekeningen zijn fantastische foto’s gemaakt en de verhalen
eromheen gaan over het leven van
de Derpers in die tijd. Foto’s geven
bovendien een prachtig sfeerbeeld
van het charmante kustdorp en het
vrolijke strandleven van voor 1940.
Aan de hand van foto’s vertelt Carla

Kager hierover tijdens de donateursavond van het museum. Belangstellenden zijn eveneens welkom. Eind
april wordt de nieuwbouw van het
museum feestelijk geopend met een
tentoonstelling ‘Roeland Koning en
de Derpers’ en komt er een gelijknamig boek uit. De lezing is donderdag,
22 maart om 20.00 uur in de Prins
Hendrik (zaal open 19.30 uur) en de
toegang is vrij.

Lezing over buitenplaatsen in Huys Egmont

Voedingscoa ch

GEZOND OP GEWICHT PRESENTATIE
28 MAART BIJ DE SCHULP, EGMOND-BINNEN
19.00 TOT 21.00 UUR
€ 15.- PP INCL HAPJE EN DRANKJE
INFO@GEZONDENFITTER.NL / 06 4643 4226

g ezo nd en fit ter.n l
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Foto (sKBL): ‘Ons land kent meer
dan 550 historische buitenplaatsen.’
Op vrijdag 23 maart bent u weer van
harte welkom bij een enorm interessante lezing in bezoekerscentrum
Huys Egmont te Egmond aan den
Hoef. Dit keer is de spreker Drs. René
Dessing, voorzitter van de stichting
Kastelen, historische Buitenplaatsen
& Landgoederen (sKBL) uit Doesburg.
Dessing gaat u alles vertellen over de
buitenplaatscultuur in Holland en het
ontstaan hiervan. De focus ligt op de
550 bestaande historische buitenplaatsen in Holland en de rest van
ons land, maar uiteraard komen ook
de bijzondere Egmondse buitenplaatsen ter sprake, die helaas allemaal

verdwenen zijn. De lezing begint om
20.00u en kaarten á €5 zijn verkrijgbaar via www.huysegmont.nl/agenda

6

Collecteweek Reumafonds:
ook pinnen!
In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek
van het Reumafonds. Die collectie is er elk jaar, maar nieuw is dat dit
jaar bij de collectebus ook gepind kan worden. Deze collectebus 2.0
is samen met 25 andere fondsen ontwikkeld en wordt het komend
jaar getest in 50 gemeentes in Nederland, waaronder nu dus Bergen.
Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers achterhalen en verbeteringen in de
zich met hart en ziel in om door heel behandelingen kunnen realiseren. U
Nederland geld op te halen voor on- helpt hiermee het dagelijks leven van
derzoek naar reuma. Met uw donaties 2 miljoen Nederlanders met reuma te
helpt u onderzoeken te financieren verbeteren.
die de oorzaak van reuma kunnen

T.e.a.b.: Tiny House

of telefonisch op 06-51689620 (Martijn)
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SCHILDERSBEDRIJF

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!

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

t
ken me
nnisma
Kom ke UWE CHEF!!
NIE

onze

ZENT
Schoonheidssalon

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

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 Woe 21 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 09.00u
Woe 21 Vastenmeditatie, Pot. Kerk E/Zee, 19.30u
Do 22 Lezing Roeland Koning, Pr Hendrik Stichting 20u
Vrij 23 Lezing buitenplaatscultuur, Huys Egmont, 20u
Za 24 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Za 24 Vespers OK St Agnes E/Zee, 19.00u
Zo 25 Kerkdienst O.L. Vrouw E/Zee, 9.30u
Zo 25 Kerkdienst M.M. Alacoque, E/Hoef, 11u
Zo 25 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 10u
Woe 28 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 09.00u
Woe 28 Open Dag, obs De Driemaster, 9.00u
Do 29 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 19.00u
Vrij 30 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee 15.00u
Vrij 30 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee 19.00u

Foto (redactie) Tiny House
Aangeboden tegen elk aannemelijk
bod: solide Tiny House in bosrijke en
(uiterst) rustige omgeving. Voorzien
van alleen het hoogstnoodzakelijke
(een dak boven je hoofd) en per di-

rect beschikbaar. De bouwer was vast
een man uit één stuk, net als dit Tiny
House. Een buitenkansje… Of zou het
een vogelhuisje voor een mees met
obesitas zijn?

Foto expositie van Marit Duinmeijer
Een toevallig gesprek met een van de organisatoren van de kunstcommissie van het Dorpshuis Hanswijk trok Marit Duinmeijer over
de streep. Ze maakte een selectie van een 50-tal foto’s die nu op
bijzondere wijze in de Hanswijk worden gepresenteerd. Zo laat zij
door haar lens voor de eerste keer, anderen dan familie en vrienden,
meekijken naar haar uitstapjes buiten Egmond-Binnen en wat haar
dagelijks bezig houdt in en rond de Egmonden.

Kleine dingen maken
het verschil…

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
www.kdvegmond.nl

072-571 20 45

gevraagd tractoren/
inkoop trekkers

Foto (aangeleverd) Egmondse actie voor Nepal
‘Verwonderd door een kleinschalig
project in Nepal willen we helpen.
Geen bijdrage aan een kortdurend
hulpproject maar letterlijk het verschil
maken in iemands leven.’ Vanuit die
gedachte is het Egmondse gezin Nap
aan de slag gegaan om geld in te zamelen voor een kinderhuis in Nepal.
‘Run4Nepal’ was hun eerste succesvolle actie tijdens de halve marathon
van Egmond en nu is het tijd voor hun
volgende initiatief, het ‘huiskamerdiner’. Geserveerd in de warme sfeer
van hun eigen huiskamer organiseren
ze 17 maart a.s. een heerlijke avond.

loop, sloop of defect geen probleem.
Foto (Marit Duinmeijer)
Geïnspireerd door haar oom, fotograaf Peter Jonker, neemt Marit
Kramer-Duinmeijer (1973) al vele jaren haar fotocamera overal mee naar
toe. Wat begon met vakantiekiekjes
is uiteindelijk een hobby geworden
waarin zij haar creativiteit kwijt kan
en rust kan vinden na een hectische
werkweek. Tot en met zaterdag 21 juli

2018 is de expositie te zien in Dorpshuis De Hanswijk, Hanswijk 1 te Egmond aan den Hoef.
Wilt u zeker zijn dat de zalen toegankelijk zijn, zodat u alle foto’s kunt
zien, neem vooraf telefonisch contact op met de dorpshuis beheerder:
0631797733

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 12 maart 2018: 1.Wil Huiberts en Ria Vlaar 61,00 2.Fam.Eeltink
60,00 3.Thea Rosendaal en Pum Brou-

DORPSGENOTEN

wer 49,00 4/5.Riet Druiven en Riet
Baltus 45,50 4/5.Fam.dGoede 45,50
6.Mar Imming en Hendrine Boot 39,00

Egmond | 06-52364184 | Info@roElvalkErIng.nl

www.roelvalkering.nl

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

Er zal vers worden gekookt voor een
select gezelschap waarbij men in 5
gangen mee zal worden genomen op
een reis voor de smaakpupillen. ‘Hartverwarmend om te zien hoe iedereen
enthousiast reageert op ons initiatief.
Naast de aanmeldingen voor ons diner doneren mensen ook spontaan via
de website. Daarnaast krijgen we ook
veel hulp van vrienden, maar ook van
bedrijven. Zo komen de opbrengsten
voor de volle 100% ten goede aan
het kinderhuis’, aldus Nap. Wil je ook
een mee-eten of meer weten over het
initiatief, kijk dan op www.4nepal.nl.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 15 maart 2018: 1. Piet en Ditte
Greeuw 61,46 2.Trudie en Ed Honders
52,08 3.Cees en Mar Imming 51,04
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4.Petra en Bert Maureau 48,96 5.Thea
Rosendaal en Riet Baltus 44,79 6.Luc
Mossel en Simon Lentz 41,67
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Kandidaten uit Egmond
Marcel Halff | nr.3
Albert van Tuil | nr.4
Peter de Lange | nr.7
Jan Snijder | nr.8
Ondernemersvereniging op pad

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Rijles? of
Rijtest?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

DORPSGENOTEN
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Foto (redactie) Op bezoek bij tulpenkweker
De ondernemersvereniging Egmond
aan den Hoef was vorige week op bezoek bij tulpenkweker John Hopman
aan de Hereweg. Ondanks dat eigenlijk iedereen hier woont, waren er toch

nog aspecten aan het bollenkweken
die voor een aantal collega-ondernemers nieuw waren. Een leerzame middag dus, met intussen gelegenheid om
onderling contacten te leggen.
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MTB K&PB
Wim Verdonk (Egmond aan de Hoef),
de jongere broer van Henk, heeft
voor de variatie de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot

om de Kids and Parents Bikeschool
mountainbikecup gewonnen. Toch
weer een Verdonk dus… Uitslag. 1.
Wim Verdonk. Egmond aan de Hoef

2. Alwin Hes, Bakkum 3. Peter Dekker,
Egmond aan de Hoef 4. Wout Bakker,
Heiloo 5. Vincent Tiebie, Akersloot.

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

• Ouderwets gerookte MAKREEL

ConcertaanZee met Dick Raat

• Verse SCHELVIS

Zanger/gitarist Dick Raat zal op vrijdag 30 maart van 15.00 tot 16.00
uur voor de tweede maal naar Ontmoetingscentrum PostaanZee komen.
Met een mix van bekende Neder- enthousiasme en spontaniteit zorgt
landstalige en Engelstalige liedjes Dick gegarandeerd voor een gezellige
brengt hij voor ieder wat wils. Denk invulling. Wij vragen een vrijwillige
bijvoorbeeld aan nummers van Bou- bijdrage om onze activiteiten blijvend
dewijn de Groot, Claudia de Breij of voort te kunnen zetten. OntmoetingsFrans Halsema, maar ook The Beatles centrum PostaanZee, Voorstraat 82a,
of The Carpenters kunnen zomaar 1931 AN Egmond aan Zee.
voorbij komen. Met zijn aanstekelijke

2 voor € 5,00

mooie dikke

p/st v.a. € 3,-

TOP-kwaliteit

deze week kilo € 4,95

• Verse ZEETONG of SLIPTONG

heel kilo € 12,50

op=op

Warm gebakken Gepelde

GAMBA's

LEKKERBEK

2 voor € 7,50 heerlijk gekruid

White Stones kampioen?

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

3 GRATIS op=op 1 kilo € 12,50

Aanstaande vrijdag speelt White Stones de belangrijkste wedstrijd uit de ruim 40-jarige geschiedenis
e
van de Egmondse zaalvoetbalclub. In de Watertoren staat de wedstrijd tegen de nummer 2 op de ranglijst, Zeemacht, op het programma. Bij winst is de titel en promotie naar het walhalla van het zaalvoetbal, de Eredivisie, vrijwel zeker.
Kilo 12.50
In de eigen Watertoren zijn de Hoe- de belangrijkste uitdagers van de Sto- 2) uit het vuur gesleept. White Stones
vers bijna niet te kloppen. Tot dusver nes. Een geslepen team met veel erva- is dus gewaarschuwd. In verband met
Kilo  10.00
werden alle competitiewedstrijden ring, fysiek sterk en met een razend- de grote drukte is het verstandig om
gewonnen. Als er echter een tegen- snelle counter. In het najaar werd, in op tijd te komen. De wedstrijd in de
stander is die kan winnen in Egmond de uitwedstrijd in Den Helder, door Watertoren begint vrijdag om 21.15
Noord-Hollandse
dan is het Zeemacht. Al jaren een van WS ternauwernood een gelijkspel (2- uur.

De Woerdense Kaasboer

EXTRA PITTIGE KAAS 500 gram 3,95
BLACK LABEL
500 gram 3,95
ROMIG BELEGEN
500 gram 2,95

mogelijk zijn voor de gemeente hier
de onwrikbare bestemming agrarisch
met waarde om te zetten naar bouwbestemming. Een projectontwikkelaar
heeft deze grond aangekocht nadat
het ACZ toestemming kreeg tijdelijk
5 jaar op het perceel ernaast te bestaan. Hierdoor zijn we in een situatie
beland dat er nu sprake is van een
voorgesteld bestemmingsplan waarbij de zichtlijn op het duin vanaf de
Herenweg voor compleet wordt dichtgezet.
Beetje wrang is natuurlijk dat als dit
door zou gaan alle groene ruimtes
(buitengebieden noemen ze dat) met
of zonder agrarische waarde dicht gebouwd kunnen worden als een projectontwikkelaar de moeite neemt er
een plan voor te bedenken. Kun je na-

tuurlijk denken: beste mevrouw, dat
is wel heel kort door de bocht, maar
bewijs het tegendeel maar.
Het is misschien woensdag de tijd
om op een gemeentelijke politieke
partij te stemmen die er zorg voor
draagt dat er voor alle plannen uit
gekeken wordt naar willen we dit: het
onomkeerbaar vol zetten van groene
buitengebieden met verlies van de
zichtlijnen naar wat onze gemeente
zo buitengewoon maakt, de duinen
en hun overgangsgebieden. Bouwen
met beleid waar de bewoners, de
projectontwikkelaars en de gemeenteraad achter kunnen staan. Dat zou
net zo fijn zijn als het omleiden van
de Hoeverweg waarmee de Slotweg
weer een ereplaats in onze gemeente
kreeg. A.M Wolkers

Opnieuw stunt Egmondia
Na het behaalde ene punt tegen het veel hoger geklasseerde Meervogels vorige week, liet Egmondia
uit tegen Limmen zien waar het toe in staat kan zijn, als alle koppies dezelfde kant op staan: een 0-2
eindstand in Limmen was vervolgens het resultaat.
Foto (Cor Mooij)
Spelmoment Limmen-Egmondia
Vanaf het begin trokken de blauwwitten ten aanval. In de 10e minuut
kwam, na goed doorzetten van uitblinker Billy Mooij, de bal bij Justin
Recourt. Deze zette zijn lichaam
goed tussen tegenstander en de bal
en schoof de bal vlak langs de paal
binnen, 0-1. De kans op een tweede
treffer voor Egmondia voor rust, leek
groter dan de gelijkmaker. Egmondia
had echter geluk toen vijf minuten
voor rust een prima afstandsschot op
de lat uiteen spatte. Na rust zou Limmen wel snel op jacht gaan op de gelijkmaker om toch de wedstrijd naar
zich toe te trekken, zo was de verwachting. Echter, vijf minuten na rust
boorde Sean Mooij alle ambities van
Limmen de grond in. Met een voortreffelijke individuele actie passeerde
hij twee man. Ook de keeper werd
op een beheerste manier omspeeld,
waardoor Sean de bal in het doel kon
schuiven 0-2. Limmen besefte dat er
iets moest gebeuren, maar de ploeg

Bij aankoop van de 1e kilo kaas

✄

Gemeentepolitiek belangrijk

GRATIS CULINAIRE VERRASSING
GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

✄

INGEZONDEN

Toen ik in Egmond aan den Hoef
kwam wonen werd het dorp gescheiden door een drukke weg. De Hoeverweg sloot rechtstreeks aan op de voor
mij de mooiste straat van het dorp de
Slotweg. Het was een goede dag dat
hier een omleiding werd gerealiseerd,
alle bewoners kunnen er nu rustig
fietsen, slenteren en al wandelend
genieten van de prachtige omgeving.
Geen idee welke partij deze ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt, maar
ik werd er heel blij van. Nu zijn er
plannen het vrije uitzicht richting de
duinen langs de herenweg tussen de
Slotweg en de Beeckvliet dicht te bouwen en daar word ik niet zo blij van.
Tot maart 2017 was hier een gegarandeerd doorzicht op de duinen. Na
een wetswijziging zou het eventueel

Bij u op de markt

Hou de griep de deur uit RODE GRAPEFRUIT 10 voor € 3,00
PERSSINAASAPPELS
3 kilo € 3,00
Grote HANDSINAASAPPELS
10 stuks € 3,00
Lekkere rode ELSTAR APPELS
2 kilo € 3,00
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Dagverse ROOMBOTER SLOFJES

4 voor € 5,50
8 voor € 10,00
en 15 voor € 2,00
10 voor € 5,00

el, stroopwafel)

(appel, kersen, caram

Slagroom ECLAIRS
nu 5 voor € 1,00
Roomboter gevulde PAASHAZEN

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een brood naar keuze voor maar € 1,-

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

had niet veel geluk. In de tiende minuut na rust belandde opnieuw een
afstandsschot op de lat en ook de
herkansing belandde op de lat. Bij
de derde inzet stond Roy Broertjes
al weer op zijn plaats om deze hectische minuut te overleven. Na deze
fase leek Limmen er niet meer in te
geloven en dat geloof groeide juist
bij Egmondia. Met deze dik verdiende
overwinning keerde ploeg met een
goed gevoel terug naar Egmond aan

Zee. Opnieuw een overwinning van
het collectief. Strijdend, maar ook
met een steeds beter veldspel laat
de ploeg van scheidend trainer Johan
van Wort zien dat het bereid is tot het
laatste duel de strijd aan te willen
gaan om degradatie te voorkomen.
Komend weekend op zaterdagavond
speelt Egmondia de derby tegen Zeevogels, dat door deze overwinning nu
rodelantaarndrager is.

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.

