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

‘Coalitie’ doet handreiking aan ‘oppositie’

WATERSTANDEN

Woning
VERKOPEN?

(van de redactie) In een uitgebreide brief aan de (in)formateur, Bert Blase, hebben de voormalige coalitiepartijen, KIES Lokaal, D66, PvdA en CDA een handreiking gedaan, om te voorkomen dat de Bergense
politiek terecht komt in een positie waarbij alle heikele dossiers volledig worden teruggedraaid en ze
weer opnieuw moeten beginnen.

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
2 wo 2:05 6:11 14:45 18:35
3 do 2:50 6:47 15:25 19:11
4 vr 3:36 7:28 16:16 19:49
5 za 4:06 8:06 16:30 20:30
6 zo 4:25 8:46 16:44 21:10
7 ma 4:54 9:35 17:14 21:55
8 di 5:35 10:45 18:14 23:05 LK
9 wo 6:40 11:54 19:14

Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

Foto (aangeleverd) Janina LuttikSwart: Brief aan Blase met handreiking naar de onderhandelende partijen

072-5070818

Bij monde van de fractievoorzitter
van KIES Lokaal, Janina Luttik-Swart,
sturen de partijen aan op een ultieme poging om alsnog met het
eerste voorstel van Blase, te weten
met twee oppositiepartijen en twee
coalitiepartijen uit de vorige raadsperiode, tot een raadsakkoord te
komen, breed gedragen en met een
grote(re) kans van slagen. ‘Daarbij
volgen we het advies dat Blase had
geformuleerd naar aanleiding van de
eerste gesprekken tussen KIES Lokaal,
Groen Links en de informateur. Die
laatste gaf direct in zijn advies al aan
dat een meerderheid met slechts één
zetel geen goede basis zou zijn om
deze gemeente te besturen, gezien
de lastige onderwerpen waar we voor
staan. We beseffen ook heel goed dat
er concessies gedaan moeten worden,
van beide kanten, maar dat is beter
dan ergens in stappen waarbij je van
te voren al bijna kunt voorspellen
dat het mis gaat lopen. Met één ze-

BOOM

info@kruijffmakelaardij.nl

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

deze handreiking te doen. We krijgen
regelmatig allerlei vragen over wat er
nu gaat gebeuren. Uiteraard hopen
we dat de brief ook bij de onderhandelende partijen zo wordt ontvangen
zoals die is bedoeld: een handreiking
om er met elkaar uit te komen en
een breed draagvlak te creëren om
de komende vier jaar met elkaar en
de inwoners tot een goed en stabiel
bestuur te komen.’ De brief is mede
ondertekend door Klaas Valkering
(CDA), Odile Rasch (D66) en Peter van
Huissteden (PvdA).

tel meerderheid is de kans dat je de
eindstreep gaat halen niet heel erg
groot’, aldus Luttik-Swart namens de
demissionaire coalitiepartijen. ‘Het
laatste wat we willen is vier jaar lang
hard-tegen-hard-politiek. Wij gunnen
onze inwoners meer dan vier jaar van
tegenstellingen in een raad die tot op
het bot verdeeld is met een coalitie
en oppositie die lijnrecht tegenover
elkaar staan. We moeten verder en
dat gaat alleen als we samenwerken
en opbouwen. Wij hebben het gevoel
dat het goed is naar de inwoners om

En verder in Dorpsgenoten
Opinie: wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal?
Koninklijke onderscheidingen
Opening ‘nieuwe’ Museum van Egmond
Herdenking 4 mei in de Egmonden

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!

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen
Foto (Frits van Eck) Zonder de
andere gedecoreerden te kort te
doen, van één van de Egmondse
lintjes was een mooie foto gemaakt. Dit lintje werd uitgereikt
aan mevrouw De Vries – Van Pel.
Burgemeester Hetty Hafkamp van
Bergen reikte op donderdagmorgen
26 april 2018 in het Dorpscentrum
‘de Blinkerd’ in Schoorl aan zes inwoners van de gemeente Bergen een
Koninklijke onderscheiding uit ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne
Majesteit de Koning. De onderscheidingen worden uitgereikt aan: Mevrouw J.E.J. Blok-Prins te Egmond aan Zee (Lid in
de Orde van Oranje-Nassau); De heer A.J.M. Goosen te Schoorl (Lid in de Orde van Oranje-Nassau); De heer P.J. Olthof te
Bergen (Ridder in de orde van Oranje-Nassau); De heer G.J. Tamis te Groet (Lid in de orde van Oranje-Nassau); Mevrouw
H.M.B.J. de Boer-Weel te Egmond aan Zee (Lid in de Orde van Oranje Nassau) en tenslotte Mevrouw H.J. DuinmaijerZeiler te Bergen (Lid in de Orde van Oranje Nassau). Op zaterdag 28 april bij de opening van het Museum van Egmond
aan de Zuiderstraat reikte burgemeester Hafkamp aan mevrouw E.C. de Vries-van Pel uit Egmond aan Zee ook nog een
Koninklijke onderscheiding uit (Lid in de Orde van Oranje Nassau).

DORPSGENOTEN

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

2

2 MEI 2018 - NR. 684

Programma 4 mei-herdenking

25 april 2018

In de Egmonden worden op 4 mei tend 19.30 uur Stille Tocht naar het
verschillende herdenkingsbijeenkom- monument. 20.00 uur: herdenking bij
sten georganiseerd. Dan herdenken het monument voor de ingang van
we de burger- en militaire slachtof- de begraafplaats. Egmond Binnen:
fers van de Tweede Wereldoorlog, Herdenkingsbijeenkomst in de Abdij
die vielen in ons land, in Europa en kerk, aanvang 19.00 uur, met meAzië. Egmond aan den Hoef: Her- dewerking van het koor ‘September
denkingsbijeenkomst in de R.K. kerk Blues’ o.l.v. Judith Wognum en ‘proDORPSGENOTEN
te
Egmond aan den Hoef. Aanvang: jectkoor Egmond-Binnen’ o.l.v. Pim
19.15 uur, met medewerking van het Abbestee en pianiste Mariëlle Zentkoor ‘Hoeverture’ o.l.v. Guus Hen- veld. RK basisschool De windhoek,
sprekers; raadslid
driks.
Elenazondag
Skorobogatova,
piano.de circuit-run
Afgelopen
was in Zandvoort
en hierbijJanina
stond Luttik-Swart
Olof
en waarbij
pastoorhijNico
Mantje.
20.00
St.
Josefschool
Glorie
aan de startenvanBoswaidschool,
de halve marathon,
finishte
in de Om
tijd van
herdenking
bij het monument
sprekers;
Hetty
Haf2.12’55”. burgemeester
Komende zondag
2 april
gaan uur:
we met
onze wandellefhebbers
met
de Abdijlaan
m.m.v.
muziekverkamp
Hummelen.
Om 20.00
de treinenopds.weg
naar Ravenstein
voor de aan
NS-wandeling
‘Land
van Raveneniging
Eensgezindheid
uur:
het monument
stein’,herdenking
een mooie bij
wandeling
van 16km. We
vertrekken
die dag om o.l.v.
08.10Marije
uur
Koopmans.
voor
kerkrichting
m.m.v. Heiloo
muziekvereniging
op dedefiets
waar we om 08.49
uur de trein nemen. Die dag
In aansluiting
de herdenking
Lamoraal
Egmond aan gratis
kan er metvan
hetEgmont.
boekenweekgeschenk
met de treinop
gereisd
worden. noZee: Herdenkingsbijeenkomst in de digt de gemeente Bergen eenieder
P.K.N.( voormalig NH) kerk. Aanvang: uit tot het bijwonen van een gratis
19.00 uur, met medewerking van het concert. Het Vaduz Ensemble brengt
Oud-katholiek Ste. Agneskoor o.l.v. werken van Bach, Mozart, RheinberLaura Zwart – Vuil. Jan G. Hille, orgel. ger en Albinoni ten gehore. Locatie:
Sprekers zijn wethouder Jan Mesu en Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1 1861 KS
pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga. Aanslui- Bergen. Aanvang 21.00 uur.

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399
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ZEN
T
Nu ook

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Schoonheidssalon

Pedicure

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon

Voorjaar in Egmond

Voorstraat
92 – Egmond
Mosselaan
61 aan Zee
1934 RA 06-12955593
Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.schoonheidssalondessa.nl

Cor Smit
is overleden in Australië.
Jaap †
Agatha
Nel

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com



Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Stolpersteine, struikelstenen

Onze broer

WINTER


Voor het tweede
wel!

          
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

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 ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

Karin Smit
ZOEKT EEN

Schoonheidssalon

persoonlijk en stijlvol

Linda IJssennagger-Zentveld

SERIEUZE
BEZORGER

- 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

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

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

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Voor uw gehele administratie

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

WINTER

Kerkdiensten

Ook voor ramen en kozijnen

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties
en samenstelling jaarWOEKERPOLIS?
rekeningenuw
- belastingaangiften
Check
polissen!
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

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: ZonFoto (aangeleverd)
Struikelstenen
dag 10.00 uur
o.l.v.
parochianen
St Caecilia
omW&C-viering
je er aan te
herinneren
aanm.m.v.
wat er
in WO II is gebeurd
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor
m.m.v. Cantate Deo
De
dagNico
van Mantje
de dodenherdenking,
4 perstein in de gemeente Bergen. De
WOENSDAG
APRIL
mei,
is voor 5zeer
velen in ons land Stolperstein, struikelsteen, is een beVastenmeditatie
kerkdag
met dominee
Saskiamet
Ossewaarde
tonnen steen
een messing boveneen
betekenisvolleProtestantse
dag. Nu deze
naderbij komt en alom voorbereidin- plaat waarin persoonlijke gegevens
gen getroffen worden om alles weer gegraveerd zijn. Gegevens die tot afop gepaste wijze te laten verlopen, is grijzen en nadenken leiden. Zoals de
EXPOSITIE
dit
voor het 4-mei comité reden om volgende gegevens:
Hanswijk;
Aad
enop
Hilde
Belleman. Tot 15 juli.
de
aandacht
ookPeetoom
te richten
de StolMAART Woe 29 Vastenmeditatie,Hier
Protestantse
woonde Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw,
10u
Selma
Wo 29 Toneelgroep Spiegel
in
de
Schulp
Rosetta Isodora 20.15u
Leijdesdorff.
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp
20.15u
Geb. 1906
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in gedeporteerd
de Schulp 20.15u
1942
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten,
PostaanZee, 10u
uit Westerbork.
Vrij 31 Verstillende wandelingVermoord
v.a. De Abdij
13.00u
17.9.1942
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago,
Auschwitz. PostaanZee, 19u
APRILsteen
Za 1ligt
Toneelgroep
in de Schulp
werd20.15u
zij vermoord. De steen, één van de
Deze
aan de Dr.Spiegel
Wiardi BeckZa 1 Kerkdienst
Alacoque,
Egmond/Hoef,
19u die zijn geplaatst op plekken waar
manlaan,
voor het
voormalig
kinder- vele
Zo 2 ‘Tafelen voorKerdijk
de Vastenactie’,
Pastorie
E-B 17u joden woonden of werkten
vermoorde
herstellingsoord
en Egmond
Zo 2Zee.
Kerkdienst
OLV Onbevlekte
Ontvangenis,
Egmond/Zee,
ligt daar
als blijvende10u
herinnering. Op 4
aan
Hier werkte
Selma als direcZo
2
Kerkdienst
H.
Adelbertus,
Egmond/Binnen,
10u
trice, werd door de Duitsers ontslagen, mei herdenken wij massaal de mensen
Di 4 in
Snuffelen
in de
bijbel, en
Parochie
15uonze bevrijding het leven hebdie voor
ging
1941 naar
Zeeland
werd inE-Binnen
Woe
5,
Kienen,
de
Schulp,
14u
1942, met haar ouders, gedwongen ben gegeven of door geweld om het
Woe Amsterdam
5 Vastenmeditatie,
protestantse
19.30u
naar
te verhuizen.
Op 3Kerk,
leven
zijn gekomen. Laten wij ook bij
Woe
5
Flierefl
uiters
jubileum-uitvoering,
Hanswijk,
20.15ude struikelsteen, nimsept. 1942 werd zij op transport ge- de Stolperstein,
steld naar Westerbork en op 14 sept. mer vergeten hoe een systeem tot het
van daar afgevoerd naar Auschwitz. Op meest mensonwaardige gedrag van
17 september, drie dagen na aankomst, mensen kan leiden.

072-5061201 of
Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
info@belleman.nl

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Palsma

€

GARAGE DE EGMONDEN

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

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

9,-

BOVAG
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

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
Tijdverdrijfslaan
1
z
Flexibel
en162
incidentele opvang mogelijk
Herenweg
Egmond
a/d Hoef
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Egmond a/d Hoef
z
Geen
wachtlijsten
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl
z

06-1057 8724

06De
20 Poppenkast
100 550

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

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
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GEVRAAGD:
Opinie: Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal?
Snackbar
medewerker
(van de redactie/JdW) Inmiddels zijn we zo’n
anderhalve maand verder
en Bevrijdingsdag nadert. Of dat ook

DORPSGENOTEN
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

3

geldt voor de politiek in Bergen is wat onduidelijk. Behoudens wat schermutselingen in de krant merken
we als burgers bar weinig van enige vooruitgang
in de met
besprekingen,
ondanks
de briefjaar.
die de voormalige
liefst
ervaring
18-20
coalitiepartijen nu hebben gestuurd aan (in)formateur Bert Blase.

Voor een langer periode

Foto
(aangeleverd)
John de
Mosselaan 53,
Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
Waard,
Dorpsgenoten
T. 072 507redactie
01 21 marcel@wiegers.net

TEL: 06 23610857

De ene partij presenteert alvast zijn
wethouder, mocht het zo ver komen,
en van een ander krijg je bij een vraag
nul op het request. Het is zeker allemaal hoogst geheim. Op de achtergrond gonzen allerlei geruchten, van
een volledig nieuwe coalitie met één
zetel meerderheid, tot een voortzetting van de oude coalitie met aanvulling uit de oude oppositie. En alles aan
varianten wat daartussen nog mogelijk is. Als burger zou je toch regelmatig willen weten wat de stand van zaken is en wat de eerste stappen zullen
zijn van de ‘regeringspartijen’: gaan
we weer terug naar af en opnieuw
beginnen met de hete hangijzers?
Of gaan we verder op de ingeslagen
weg? Als belastingbetaler heb ik er
een hekel aan om (bakken met) geld
uit te geven om dingen terug te draaien. Als er toch iets verspilling is, is dat
het wel. Ik wil graag vóóruit. De dossiers waar zoveel over is te doen, waren bepaald geen haastklussen, zoals
her en der wel werd gesuggereerd: ze
lopen al veel langer, al ettelijke jaren
zelfs. Het gaat echter nooit zover komen dat iedereen het over alles eens
wordt. Dat zou ook heel bijzonder
zijn. Nu waren er knopen doorgehakt,

Oproepkrachten en Part-timers gezocht.
Oproepkrachten en Part-timers gezocht.

Kanjers voor het weekend en/of seizoenswerk
Kanjers voor
het weekend
en/of seizoenswerk
tijdens
vakantieperiodes
tijdens vakantieperiodes

Wij zoeken:

Wij zoeken:
Vlotte mensen
mensen M/V
M/V
Vlotte
Met doorzettingsvermogen
en
en moeten
moeten goed
goed kunnen
kunnen omgaan
omgaan met
met klanten
klanten
Wij bieden:
Wij bieden:
Goede arbeidsvoorwaarden
Goede arbeidsvoorwaarden
Werken
in een gezellig team
Flexibele werktijden,
de indeling
bespreekbaar
Werken in een
gezellig isteam

maar er zijn partijen die die touwtjes
weer aan elkaar willen knopen om ze
vervolgens ergens anders opnieuw
door te hakken. Met weer andere
tegenstanders en opnieuw onderzoek en opnieuw plannen uitwerken
en opnieuw… Dan zijn we zo weer
vier jaar en heel veel geld verder. De
enige die dat leuk vindt, is het externe
bureau dat de ontwikkeling van die
plannen doet voor de gemeente. Wat
betreft de Egmondse projecten: ik
kan me vergissen, maar ik denk dat
gezien de uitslag van de verkiezingen in ieder geval de grootste groep
Egmonders de genomen beslissingen
op die projecten graag uitgevoerd
wil zien. De brief van de voormalige

coalitiepartijen wijst erop dat van verschillende kanten wordt getracht beweging te krijgen in de onderhandelingen om tot een stabielere coalitie
te komen dan die ene die nu in zicht
lijkt. Ik ben benieuwd of de verleiding
om met een (naderende?) coalitie
van één zetel meerderheid toch het
avontuur aan te gaan al te groot is
gebleken voor de kanshebbers op het
collegepluche. Het lijkt me een grote
uitdaging om met alle lastige dossiers
in Bergen vier jaar lang alle kikkers in
de kruiwagen te houden, want je kunt
het je niet veroorloven er onderweg
eentje kwijt te raken. John de Waard,
redactie Dorpsgenoten

Restanten Koningsdag

Flexibele werktijden, de indeling is bespreekbaar

Het premiummerk
voor
uw
schone
huis
Het premiummerk
voor uw
schone
huis
Elles de Lang

Prins Bernhardstraat
Elles
de Lang8
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
Prins
Bernhardstraat 8
06-15340811 072-5071417
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
06-15340811 072-5071417

06-30166610
snackinn-egmond@hotmail.com
Dhr. J. Beers

Omdat het werkt

Omdat het werkt

WE HEBBEN NOG

Foto’s (redactie) Naweeën van Koningsdag

RUIMTE

Zoals altijd na een feestje is er de
volgende ochtend wel wat opruimwerk. Zo ook na Koningsdag. Wel een
beetje jammer van deze fietsen: een

al v.a.

€ 5,50

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

per m 3

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Ind.terrein de Weidjes

ken wordt lastiger. Ik schat in dat die
fietsen er nog wel even zullen staan/
liggen…

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat onze starters een woning kunnen vinden? Hoe zorgt de gemeente
ervoor dat we zonder overlast voor de buurt toch recreatief kunnen verhuren? De gemeente Bergen wil
spelregels gaan aanbieden om de recreatieve verhuur van woningen in goede banen te leiden.
Recreatieve verhuur van woningen, reden dat starters maar moeilijk aan tijd volgens gesprekken met recreaappartementen, kamers of zomer- een woning kunnen komen. Daar- tieondernemers en inwoners om de
huisjes met een woonbestemming is naast ervaren commerciële recrea- huidige situatie in beeld te krijgen,
een ‘hot’ item, met name in toeristi- tieondernemers concurrentie door de knelpunten vast te stellen en oplossche plaatsen, zoals in Egmond. Voor recreatieve verhuur van woonhuizen singen aan te dragen. Het streven is te
de één is het een bron van inkomsten, van particulieren. Het doel is om wo- onderzoeken of er gemeenschappelijk
voor de ander een bron van overlast. ningen die nu onttrokken worden aan draagvlak is voor die oplossingen.
Recreatieve verhuur van woonhui- de woningmarkt, daarvoor weer gro- Vervolgens wordt het nieuwe beleid
zen heeft effect op de woningmarkt tendeels beschikbaar te krijgen. Daar- stap voor stap ingevoerd. Geheel verbinnen de gemeente. Woningen die toe wordt binnenkort beleid geformu- bieden is zeker niet de bedoeling. Het
langdurig aan recreanten worden leerd dat erop is gericht ‘structurele’ streven is dat de nieuwe spelregels
verhuurd, zijn niet meer beschikbaar verhuur tegen te gaan en ‘vakantie- (gefaseerd) ingaan rond het zomervoor woningzoekenden. Dat is een verhuur’ te reguleren. De komende seizoen van 2019.

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

oranje kleurtje is nog wel te verwijderen neem ik aan, maar slag in het
wiel, stuur in omgekeerde richting
of de fiets gewoon in de sloot mik-

Spelregels voor recreatieve verhuur

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

Lamoraalweg 53B

P

z

Bel voor een afspraak

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Info:
Snackbar snack inn
Info: 139a
Voorstraat
Snackbar
snackaan
innZee
1931
AK Egmond
06-30166610
Voorstraat
139a
snackinn-egmond@hotmail.com
1931 AK Egmond aan Zee
Dhr. J. Beers

DORPSGENOTEN
UITVAARTBEGELEIDING

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33
DORPSGENOTEN
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‘Wat now!’

SCHILDERSBEDRIJF

nuwe gierden door me strot. Ik most
op een soortement plank gaan legge
en dêer skoven ze main helegaar die
dôôdkist in.
Dat maidje zain nag dat ik wat op me
ore kreeg omdat het wel lêve kom
gêve. Ze zouw me een bal in me angde gêve weer ik in kon naipe as dat
nôdig was. D’r was ook een klain apperaatje weer ze main kon verstaan.
Ik ad temet gien roimte voor me laif
maar ik mocht niet bewêge. Een MRI
scan êêt dat zain dat mââdje. “Ik gaat
em anzette oor zain dat zistertje en
deer kwam me toch een lêve in die
kist, oren en zien verging je. En ik ad
gien ding op me oren, dat ware ze
vergête. Dat dierde zo een 20 minute
en toen was et in ene stil. Gelokkig,
docht ik nag. Wat een ellende in dat
nauwe mirakel. Ik most er oit.
“Ik roepe, “Zister,ken ik er oit?” gien
antwoord. Now, ik gaat er oit docht
ik bai m’n eige. Kom now, ik blaift
ier niet langer legge. Ik skoive met
dat ding en dat ik er temet oit kwam,
kwam dat maidje binne. Kwââd dat ik
was! Ze ware effe om een koppie en
liete main allienig in die dôôdkist. Ik
eb ze vlot e’skolden. Nòòit meer in zo’
n apperaat, mai niet e’zien.”
”En, wat mankeer je den?”
“Ik mankeert elegaar niks zain die pil.
Nou vrââg ik je!”

“Merrege me- kind. Wat lôôp jai met
een zoinig monkie, wat skêêlt er an?”
“t’Is dat je me zo bekaikt âârs ad ik et
er gien meer over had.”
“Mââd, je sprêekt in raadsels. Wat is
ter lôôs dat jai et er gien meer over
wil ewwe?”
“Loister oit. Ik most van die pil nêe
et ziekenhois. D’r moste wat plaatjes
e’maakt worre want ai vertrôuwde et
niet met al me klachte van me reg.”
”Mââd, ik wist elegaar iet van je
klachte. Dêêr eb ik je nooit eerder over
oord. Wat is ter lôôs met je?”
” Nou ja toe, leet me nou m’n verhaal
doen. Ik met de bus nee dat loizige
ziekenhois. Trek ad ik elegâar iet, ik
komt er nooit! As je dan binne bent
den stane d’r van die deftige dames
om de loi oit te legge weer of ze nêe
toe motte. Mai adde ze gelaik in de
smieze. Wist ik wêer ik wêze most. Zo
een dame eb me gehollepe en ik was
mooi op taid, niks in de weg. Nee 10
minute wier main naam e’roepe. Dis ik
d’er op of. Nou me- kind, toen begon
t’cirkus. M’n krôônjuwelen mosten of
en allienig me ongergoed mocht anblaive. D’r mocht gien stukkie aijzer
an me laif zitte zain dat zistertje.
Me mooie behaatje most er ook aan
gelôven. Dêer kom ik voor een apperaat te staan dat ik zâân “Wat mot ik
déer mêe?” têge dat maidje: “Mot ik
dêer in?” Dat most ik. Mââd, de ze-
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VAN DE GIESEN
Jan Dirk z’n Dal 109

1931 DL Egmond
Zee
Profiteer
ditaanjaar
Telefoon 072-5064590
201806-53696278
nog van de
www.schildervandegiesen.nl
6% BTW regeling

GARAGE DE EGMONDEN

SCHILDERSBEDRIJF

Tevens 10%
Winterkorting
op
VAN
DE IESEN
al het binnenwerk

BOVAG

G

ABA

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

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

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

Mei in de Wimmenummerduinen
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

Visclub De Egmonden

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Foto (aangeleverd) Wandeling in de Wimmenummer duinen

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

072-5066171

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Foto (redactie) Waakzame zwaan…

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

terugkerende zwaan, maar liefst 191
vissen uit het water. De eerste drie
in de uitslag werden Jan Walta 63,
Matthieu v Wanrooij 39, Aad Dekker
22. De toon is gezet, maar de stempel nog niet gedrukt, want op 13 mei
(Moederdag) gaan we vissen in de
grote vijver, wederom op witvis, maar
nu een combi. Kom op tijd, want we
verwachten een grote opkomst. Het
Bestuur.

Het visseizoen van het zoete water
is weer begonnen. Het eerste foutje
werd ook al gemeld. Bij de warmingup wedstrijd bleek Jack Koopman 2e
en Theo 3e, sorry Jack. Maar goed, er
waren maar liefst acht vissers komen
opdagen. Dat was een goed resultaat,
omdat deze wedstrijd gelijk liep met
Nacht en Ontij, dus was het voor de
vissers een keuze maken tussen zoet
of zout. Deze acht vissers haalden, onder het waakzame oog van de jaarlijks

Egmondse almanak

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
Er was deze afgelopen week landelijk een flinke discussie over een mogelijke
demonstratie van ‘lawaaischoppers’ bij de herdenking van 4 mei. Die herdenking zou racistisch zijn. Ik hoop toch echt dat die mensen tot bezinning
komen. En ook dat er niet hier in de Egmonden nog een stel van die gedachtekronkels opborrelen bij deze en gene. Volgens mij is de herdenking op 4 mei
voor iedereen vrij te interpreteren wat betreft wie of wat je wilt herdenken. Of
dat nu gebeurtenissen van hier zijn of ergens in Azië, prima. Maakt mij niet
uit. Maar ga niet lopen mekkeren dat 4 mei racistisch is. Er staat toch nergens
dat het alleen gaat om de ‘witte’ slachtoffers van de diverse oorlogen? Sluit
je ogen, houd je mond en herdenk zelf wie je wilt. Maar wel in twee minuten
stilte graag!
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN

We beginnen om 10 uur bij Sportcentrum De Watertoren in Egmond
aan Zee. Van te voren opgeven is niet
nodig, wel zelf zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands
Duinreservaat van PWN (zie PWN.nl).
Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt
op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen, hanneke@ivnnkl.
nl of bellen: (072)5337601; kijk ook
op www.ivn.nl/nkl.

Mei is de lentemaand bij uitstek. In de
duinen, zo vlak bij een nog koude zee,
duurt het soms een tijdje voordat de
lente echt zicht- en voelbaar wordt.
Hoorbaar is de lente al wel, met zingende tjiftjafs, fitissen en nachtegalen,
maar de plantjes lijken nog wat huiverig. Tijdens de maandelijkse natuurwandeling van het IVN, zondag 6 mei,
gaan we op zoek naar wat er al bloeit
en luisteren we naar wie er al zingen.

EXPOSITIES
Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont, doorlopend
Expositie foto’s Marit Duinmeier, Dorpshuis Hanswijk, doorlopend
MEI EVENEMENTEN
Woe 2 Kienen, De Schulp, 14u
Do 3, Eettafel, De Schulp, 12.30u
Do 3 Huiskamer, De Schulp, 14u
Do 3 Repair Café, Pr. Hendrik, 13-15u
Vrij 4 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Woe 9 Klaverjassen De Schulp, 14u
Do 10 Hemelvaart-toernooi bij Zeevogels
Vrij 11 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Woe 16 kienen, De Schulp, 14u
Do 17 Eettafel, De Schulp, 12.30 u
Do 17 Huiskamer, de Schulp, 14u
Vrij 18 Gezond Natuur Wandelen, de Schulp, 10u
Za 19 3e ophaaldag Rommelmarkt Eensgezindheid
23 t/m 27 ‘Maria Tesselschade’ door Horizon, Grote Kerk
MEI KERKDIENSTEN
Woe 2 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Zo 6 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 9 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Zo 13 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 16 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Za 19 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Zo 20 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Ma 21 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 23 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Za 26 Kerkdienst OK St Agnes, 19u
Zo 27 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
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S.V. Prins Hendrik

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

Wil Reemst was jarig geweest en trakteerde dus op gebak. Dat was een goed
begin van
de avond. Arie en Dirk schowasserij
ten volle bak, het spant erom wie de
dubbelblank
titel
gaat binnenhalen: een strijd op het
• Bergen
scherp Lijtweg
van
de 56
snede.
HHWNHkwam met
Telefoon 072-5812331

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!

een schaal vol met gevulde eieren en
gehaktballetjes! Carlo haalde net geen
pit, pistool ook niet! Komende week is
de laatste schietavond van het seizoen!
De uitslagen van maandag 23 april: Eklasse: Arie Wijker 100; Dirk Roele 100;

Cor Wijker 99. A-klasse: Carlo Zwaan
99; Gerrit Gravemaker 98; Marco Konijn 97. B-klasse: Jaap Schipper 98;
Henk Konijn 95; Mike v.d.Outenaar 89;
Leo Bakker 89. Pistool: Arie Wijker 47;
Richard van Ham 45.

Het ‘nieuwe’ Museum van Egmond geopend

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
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.

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Rijles? of
Rijtest?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Het Museum van Egmond is sinds zaterdag weer open en hoe! Het is een
maatje groter geworden en wie het al
heeft gezien is het er over eens: het ziet
er fantástisch uit. De tentoonstelling
‘Roeland Koning en de Derpers’ en het
bijbehorende boek trokken de eerste

dagen al veel belangstelling. Nieuwe
donateurs (v.a. € 15,-) krijgen in het
museum het boek gratis na het voldoen
van de contributie. Museum van Egmond, Zuiderstraat 7, Egmond aan Zee
di t/m zo 14.00 –17.00 uur. Toegang €
4,- kind € 2,- inclusief een speurtocht,

MJK en donateurs met gezinsleden gratis (museumvanegmond.nl). Het boek is
voor € 14.95 tevens te koop bij Boekhandel Dekker & Dekker Egmond aan
Zee, Apeldoorn Electro Egmond-Binnen,
Huys Egmont, Slotweg 46 Egmond aan
den Hoef, woe t/m zo 14.00 - 17.00 uur.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 25 April 2018: 1e Hrn Lentz & Hallewas 60,00% 2e Hrn Visser & te Bück 56,25% 3e Mevr. Blankendaal & Hr. Broersen 53,75% 4e Hrn Bok & Scholten 51,25% 5e Dms Baltus & Zentveld 50,00% 6e Dms Waelput
& Betel 43,75% 7e Mevr. te Bück & Hr. Sluiter 35,00%. Fijne vakantie en tot 26 September 2018.

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

Foto (Frits van Eck) De Egmondse klederdrachtgroep bij het nieuw aangebouwde gedeelte
van het Museum van Egmond, dat uitpakt met een echte Derper tentoonstelling.

P

Bridgeclub Egmond
De Poppenkast

KINDEROPVANG

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

Uitslag dinsdag 24 april A-Lijn: 1. Jolanda Smit & Aad schuit, 67,64%; 2. Ria Schut & Ina Hallewas-Zoon, 57,43%; 3.
Ton Visser & Dirk Rasser, 54,29%. B-lijn: 1. Gerard Smit & Dries Visser, 62,50%; 2. Nammen Zwart & Harry Zonneveld,
60,36%; 3. Niek te Buck & Rob Hallewas, 52,14%.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 26 april 2018: 1.Afra Zentveld en Lammy vDeursen 68,754 2.Petra en Bert Maureau 54,17 3.Piet en Ditte Greeuw
52,08 4.Theo vGulik en Thea Rosendaal 46,88 5.Riet Baltus en Simon Lentz 42,71 6.Cees en Mar Imming 35,42. Dit was
de laatste bridgeclub van dit seizoen. We starten weer op 13 september 2018.

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 23 april 2018: 1.Dorith dKlerck en T.Rosendaal 75,00 2.Mar Imming en Hendrine Boot 62,50 3.Wil Huiberts en
Ria Vlaar 56,25 4.Fam.tBück 55,00 5.Fam.Zwart 37,50 6.PumBrouwer en Anneke Smitt 32,50 7.Riet Druiven en Riet
Baltus 27,50. Dit was de laatste bridgesoos. We starten weer op 17 september 2018.

Open dag KNRM

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

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

Foto’s (redactie) Tochtje met de Adriaan Hendrik,
toch wel spannend…
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Vanwege de werkzaamheden aan de
‘Maritieme Driehoek’ waren de activiteiten rondom de open dag van de
KNRM dit jaar voornamelijk op het
strand, voor de Egmondse Reddings-

DORPSGENOTEN

Werkzaamheden bij de Maritieme Driehoek

brigade (ERB). Nu was het weer niet
zo mooi als bij de vorige editie, maar
dat mocht de pret niet drukken. Er
waren toch weer ruim genoeg liefhebbers om een tochtje met de Adriaan

Hendrik mee te maken. Het blijft een
spektakel om te zien en om mee te
maken…
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Monument klaar voor herdenking 4 mei
Afgelopen week heeft groep 8 van obs de Driemaster uit Egmond aan Zee er voor gezorgd dat het oorlogsmonument er weer helemaal netjes uit ziet. Onkruid weggehaald, rommel weggeveegd en nieuwe
bloemen geplant in de bakken voor en naast het monument.

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

• Hollandse MAATJES HARING
altijd vers schoongemaakt

4 voor € 5,00

p/st € 1,50

• Verse ZEETONG

op=op

van kilo € 20,-

max 4 kilo p.k.

deze week kilo € 12,50
div.

• Ouderwets gerookte MAKREELFILET soorten

4 voor € 5,00

p/st € 1,50

Warm gebakken

Ouderwets gerookte

KIBBELING PALING

250 gr € 4,- heerlijk gekruid

Alleen tegen inlevering van deze bon

TOP-kwaliteit

van 500 gr € 25,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

2e half pond € 1,50 500 gr €

16,-

Kilo 12.50

De Driemaster heeft dit monument geadopteerd en de kinderen uit groep 8
zullen op 4 mei tijdens de herdenking
ook aanwezig zijn. De groep loopt
voorop tijdens de stille tocht vanaf de
Hervormde Kerk, 4 kinderen staan bij
het monument met fakkels, er worden 2
gedichten voorgelezen en er wordt na-

mens de kinderen een mooi bloemstuk
neergelegd. Groep 8 is de afgelopen
weken druk bezig geweest rondom het
thema 4/5 mei, er is een bezoek gebracht aan het Verzetsmuseum in Amsterdam en het meest indrukwekkende
was het bezoek van mevrouw Bouman
aan onze klas. Zij kwam vertellen over

haar onderduikperiode in de 2e Wereldoorlog toen ze net zo oud was als de
kinderen uit groep 8. Het is erg belangrijk dat de kinderen meekrijgen waarom
we op 4 mei stil zijn en waarom we op
5 mei Bevrijdingsdag vieren. Door de
afgelopen activiteiten zal dit besef bij
deze groep 8 er zeker zijn.

Henk Verdonk junior alleenheerser
Henk Verdonk junior uit Egmond aan
de Hoef heeft zoals gewoonlijk bij zijn
aanwezigheid de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om
de Kids and Parents Bikeschool (KPB)
mountainbikecup gewonnen. Sportcomplex de Cloppenburgh blijft het
decor waar veelvraat Henk Verdonk
junior zijn kunsten kan blijven vertonen, wanneer er maar geen onverwachte dingen, zoals pech gebeuren.
Maar als een kortstondige verstoring
van zijn optreden roet in het eten
gooit, dan nog is Verdonk junior in
staat de boel alsnog recht te trekken

en de volle winst te pakken. Ditmaal
was het Ferry Karssen uit Alkmaar
die zich even als leider mocht manifesteren en dat gevoel proeven. Al in
ronde twee was het geduld bij latere
winnaar Verdonk junior op en zag
Ferry Karssen al zijn aspiraties in rook
opgaan, hoewel hij toch in staat was
een stevige tweede plaats te pakken.
De overige deelnemers streden vooral
een eenzame strijd tegen zichzelf. Alleen de Akerslootse Femke Mossinkoff,
Wout Bakker uit Heiloo en Egmonder
Henk Jan Verdonk senior bleven lang
als trio bij elkaar. Ruim halfkoers werd

het een afvalkoers eerst Femke Mossinkoff moest lossen en vervolgens
Wout Bakker aan de beurt was en
moest erkennen, dat Verdonk senior
zich dit keer niet in de maling ging
laten nemen door zo'n jonkie. Henk
Louwe was in de laatste ronde nog bij
machte de geloste Femke Mossinkoff
in te halen. Uitslag: 1. Henk Verdonk
junior, Egmond aan de Hoef 2. Ferry
Karssen, Alkmaar 3. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan de Hoef 4.
Wout Bakker, Heiloo 5. Henk Louwe,
Alkmaar. Uitslag vrouwen: 1. Femke
Mossinkoff, Akersloot (6e overall)

rayon deden ruim 1600 duiven mee,
waarbij Arie de 2e plaats innam. De
gemiddelde snelheid was 104 km/
uur. Comb. Apeldoorn begint met de
3e klassering en noteerde 5 duiven

Bij u op de markt

Boeren STOLWIJKER

3,95
500 gram 4,95
500 gram 2,95
500 gram

Gerijpte WOERDENAER

ROMIG BELEGEN

Bij aankoop van de 1e kilo kaas

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Lekkere zoete Hollandse AARDBEIEN 3 voor € 5,00

Harde zoete FUYI APPELS
Doos PERSSINAASAPPELS

3 kilo € 5,00
15 kilo € 12,50

Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Postduivenvereniging De Toekomst
Zaterdag is de vierde wedvlucht, wederom vanuit Asse-Zellik, vervlogen.
Arie Tromp deed dit weekend zeer
goede zaken met een klassering als
1e, 2e, 4e, en 6e in de club. In het

De Woerdense Kaasboer

✄

Kilo  10.00

✄

Foto (aangeleverd) Monument klaar voor herdenking

bij de eerste 10 in vereniging. Op de
5e plaats Piet Sentveld. Met nog twee
vitessevluchten te gaan het wordt het
zeer spannend. Volgende week naar
Chimay 270 km.

Speaking Minds geeft jongeren een stem
Waaraan hebben jongeren die opgroeien in armoede behoefte, en hoe willen ze daarover geïnformeerd
worden? Bruikbare antwoorden op deze vragen werden onlangs gepresenteerd door 13 jongeren van
het project Speaking Minds aan vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo.
Meer interactieve communicatie, ge- zen gekregen. Vooral het eenvoudig
richte voorlichting op scholen, een kunnen vinden van informatie, een
jongerenambassadeur en beter be- snelle reactie op een vraag, en het bereikbare, laagdrempelige informatie ter aansluiten op communicatiekanavia communicatiekanalen die jonge- len waarvan jongeren gebruikmaken,
ren gebruiken - dat waren de belang- vinden we belangrijk,’ aldus Mesu. De
rijkste aanbevelingen. De verantwoor- jongeren gingen tussen half februari
delijke wethouders gaven aan dat dat en medio april aan de slag met twee
aansluit bij de acties die klaarliggen vragen van de vier gemeenten. Bij de
vanuit o.a. de gemeentelijke actie- vraag ‘Wat heeft een jongere die opplannen Preventief Jeugdbeleid en groeit in armoede nodig om mee te
Minimabeleid en financiële zelfred- kunnen doen in de maatschappij?’
zaamheid. Mede namens de andere wilden de gemeenten graag horen of
wethouders gaf Bergens demissionair het aanbod van de gemeenten hierin
wethouder met onder meer Sociaal toereikend is. Concrete vervolgvraag
Domein in zijn portefeuille, Jan Mesu, was hoe de jongeren (het liefst) geaan blij te zijn met de adviezen van de informeerd willen worden over de
jongeren. ‘Er is hard gewerkt. We heb- mogelijkheden die de gemeenten
ben duidelijke en uitvoerbare advie- bieden.
Foto (aangeleverd) Jan Mesu:
‘Duidelijke en uitvoerbare adviezen
van de jongeren gekregen…’

BANKETKOEKJES (weespermoppen, bitterkoekjes, vanille, kleincocos, bokkepootjes) 20 voor € 3,Dagverse AARDBEI SLOFJES (appelkaneel, kersen, noten, aardbei) 4 voor € 6,- en 8 voor € 10,FOCCACCIA'S, saucijzenbroodjes, worstenbroodjes, ham kaas
allemaal 5 voor € 5,- en 12 voor 10,-

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 10 slagroom eclairs GRATIS!!!
tegenover Albert Heijn te Egmond aan den Hoef
7 dagen per week geopend

BLOEMEN
3 Bos diverse kleuren TULPEN
Grote sortering HANGING BASKETS
LOBELIA wit of blauw in hangpot

€ 4,99
€ 9,99
€ 6,99

Grote assortiment TUINPLANTEN

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.

