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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
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
26 wo 3:52 6:15 14:16 18:29
27 do 4:36 7:06 15:00 19:21
28 vr 5:22 7:59 15:55 20:19
29 za 6:05 9:00 16:34 21:25 LK
30 zo 6:46 10:00 17:45 22:36
31 ma 7:36 11:06 19:16 23:40

BOOM

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

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond 2019

OPINIE: En toen waren er nog maar twee…

Eenzame kerst voor bestuur Bergen?

Wij zijn GESLOTEN
van 25 december tot 2 januari 2019
3 januari staan wij weer voor u klaar

(Van de redactie/John de Waard)
Het venijn zit in de staart. De laatste raadsvergadering van Bergen in 2018 bracht alvast
wat vervroegd vuurwerk. Wethouder Frits Westerkamp struikelde over De 7 Dorpelingen en
stapte op, nog vóór de stemming over een motie van wantrouwen over zijn functioneren.
Terecht? Je kunt ook de coalitie wel iets verwijten. De opdracht rond het Intrekkingsbesluit
voor De 7 Dorpelingen bleek zoiets als iemand om een vierkante gatenboor of een aardbeienladdertje sturen.
het Intrekkingsbesluit ging niet door,
Het moet voor wethouder Frits Wes- Intrekkingsbesluit voor
omdat Behoorlijk Bestuur Bergen niet
terkamp een bittere pil zijn. Of wist hij De 7 Dorpelingen.
(meer) thuis gaf bij de coalitie. Fractiehet ergens in zijn achterhoofd eigenvoorzitter Koos Bruin gaf aan dat zo’n
lijk wel? Als je in mei een coalitie op- Geen nieuwe feiten
start met maar één (vrij onbekende) Voor zo’n Intrekkingsbesluit moeten Intrekkingsbesluit een stuk ingewikzetel meerderheid en je wilt vervol- nieuwe, zwaarwegende feiten aan- kelder lag dan het eerst leek en dat
gens alle grote projecten uit de vorige gedragen worden, anders accepteert hij het niet op zijn conto wilde hebben
raadsperiode onder de loep nemen en Gedeputeerde Staten het niet. En enkele miljoenen uit te geven alleen
liefst terugdraaien, dan weet je dat je daar zat nu net de kneep. Naast dat al aan het terugtrekken van het plan.
een moeilijke weg te gaan hebt. Het er al bindende afspraken waren met Einde oefening. Tweede wethouder
ging de laatste maanden alleen maar de projectontwikkelaar, zijn er nooit weg. Er zijn nog maar twee wethouover het plan De 7 Dorpelingen nieuwe feiten aangevoerd. Althans, ders over, Jan Houtenbos en Yolan
en wat de gevolgen zouden kunnen niet in de openbaarheid (ook al Koster. De burgemeester verblijft nog
zijn als het werd afgeblazen via een zo’n dingetje, er is de laatste even in het buitenland en de feestdaIntrekkingsbesluit. De Egmondse tijd behoorlijk wat in beslo- gen staan voor de deur. Het bestuur is
projecten verdwenen voor even naar tenheid besproken). Dus was radeloos, het volk redeloos, het dorp
de achtergrond, totdat er ineens een de kans van slagen op een succesvol reddeloos? Komt me bekend voor…
vergunningverlening (in het kader van Intrekkingsbesluit nihil. Westerkamp
de Natuurwet) voor de fusielocatie had dat ook kunnen (moeten) weten
bekend werd gemaakt. Het project als ervaren wethouder, maar hij nam Foto (redactie)
dat niet zo’n haast had dat daarvoor de opdracht in mei toch aan: als de Frits Westerkamp temidden
een Intrekkingsbesluit noodzakelijk raad het wil…. Dat werd zijn van zijn collega-wethouders
zou zijn… en op de achtergrond dus stokpaardje, maar zo werkt het niet. bij zijn beëdiging in mei van
gewoon doorloopt in de procedure. In Je mag van bestuurders verwachten dit jaar. Het kwartet was geen
de raad werd er met geen woord over dat ze besturen. En dus ook op ge- lang leven beschoren. Inmidgerept, alles moest wijken voor het zette tijden sturen. Kort en goed: dels is het nog een duo…

ist
Bloembinderij De Duinroos
Lid van de Euroflor
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee - duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

Steeds meer
lokaal & groen.

Gratis voorgesprek op afspraak. Meer informatie:
Tel. 06 21 51 61 30 (24/7) - www.Charonuitvaartbegeleiding.nl

Allergie
AcupunctuurNieuw

Nieuw
bij Schoonheidssalon
Majoor Majoor
bijeen
Schoonheidssalon
Voor
heerlijke
ontspannende
Nieuw
bij Schoonheidssalon
Majoor en

Nieuw bij
bij Schoonheidssalon
Schoonheidssalon Majoor
Nieuw
Majoor

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

De Volgende DORPSGENOTEN

de Facelift massage
Last van migraine/hoofdpijn,
uitgebreide
behandeling
of een
massage
de Facelift
Kijk
voor
informatie en prijzen op de site
Facelift
de
Facelift
massage
de
massage
de Facelift
Kijk
voor informatiemassage
en prijzen op de site
darmklachten, vermoeidheid,
huidverbeteringstraject
luchtwegklachten, huidklachten,
Kijk voor
voor
informatie
en
prijzen
site
Kijk
informatie
prijzenopop
op
de
site
voor
informatie en
en prijzen
dede
site
Kijk voorKijk
informatie
prijzen
op de site
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
Tel: 06-38583362
Tel: 06-38583362
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl

Wegnaar
naarde
de Bleek
Bleek 1, 1934 PG
Weg
PG Egmond
Egmonda/d
a/dHoef
Hoef
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee Weg naar de Bleek
Tel: 06-38583362
Tel:
Tel:
06-38583362
1,06-38583362
1934 PG Egmond a/d Hoef
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Tel: 06-38583362

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

www.schoonheidssalonmajoor.nl

DORPSGENOTEN

komt h.a.h. op woensdag 2
en/of donderdag 3 januari
DEADLINE voor redactie en advertenties
is ZATERDAG 29 december
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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

Verdrietig hebben wij afscheid genomen
van onze trainer en sportvriend

WILLEM DE GROOT
Egmond aan Zee
21 mei 1953

Castricum
17 december 2018

Willem had een groot hart voor de
bokssport en leidde 30 jaar lang de
boksclub met veel passie, wij zullen hem
ontzettend missen.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Leden Boksclub Pettit

Succesvol concert Erato

HOUTENBOS

Het jaarlijks kerstconcert van gemengd koor Erato in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef op zondagmiddag 16 december was een groot succes.
De muzikale leiding was dit jaar op- genomen en daarna volgde een mix
nieuw in de goede handen van Mar- van meer en minder traditionele kerstlies Meiners. Het combo, dat het koor liederen. Na twee kleine toegiften
begeleidt, bestaat uit piano (Evelyn verlieten de toehoorders opgewarmd
de Vries), dwarsfluit (Anke Buringa), de kapel met een ultiem kerstgevoel!
cello (Nellie Borst), slagwerk (Mark
Meurs), basgitaar (Erik Gallis) en orgel (Richard de Jager). Bij de eerste Foto (Tim Walta)
klanken van ‘Een Ster Ging Op’, wordt Succesvol concert Erato in de
het publiek direct in kerstsfeer mee Slotkapel

Met veel verdriet hebben wij helaas afscheid
moeten nemen van ons zeer trouwe en
gewaardeerde lid en trainer van onze
LOOPGROEP EGMOND

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN

Willem de Groot

Hartverwarmend was uw aanwezigheid bij het afscheid van
onze moeder, schoonmoeder en oma

Wat Now!

Truus de Goede-Butter

den ken ik im gien ongelaik geve. Den
“Gemerrege me-kind, wat eb jai?”
“Ik ben zo verkaauwe, ik ken wel mit mot ik lache om de oitnodeging die
een zaddoek in m’n ‘angde blaive in de krant sting en dat wai oit ‘enodigt worre voor de niejaarsreceptie
staen.”
om te praete over wat was en nag zal
“Eb jai den gien griepprik ‘ad?”
“Weljaedet, ikke wel maer ’t ellept komme! Now vrââg ik je! Deer zakt
gien moer. Die van main éb ’t zellefde main broek van of. Welleke stommemaer ai eb ’t ôôk in z’n strot en ai ‘ ling gaet deer now ‘êên? Dat benne
oest de kallek van de mier. No ja toe, dan strooplikkers, aars zow ‘k et iet
ik mot toch om bôôskippe voor de wete. Of ze vinde d’r aige pier belangkarst. Maer ‘k wor mal van al die boe- raik om d’r lois smoel te lete zien. ’t
kies weer van alles in staet. Ik weet’t Is ammaer weeran wat aars wat de
gien meer en zel wel kaike wat of t’er loi ôitspôke.’t Is mooi genog ‘e wêêst,
benne ze now êêlegaer belaezerd. En
nag bai de Jumbo legt.”
“Mââd, ik eb alles al in ôis. Jai ben dat benne volwasse loi!”
“Mââd, zit niet zo te wrikbille. Gaet
laet ‘oor!”
“Ken me iet skele. Ik eb toch gien om je bôôskip. Leet de pôôletiek maer
smaak deer me snotnees, dis alles effies riste. Zai benne nag wel effe
smaakt ’t zellefde. En doe main een bêzig, dat diert van êêuwig’ad tot
lol en begin iet ôver de gemeente. zaelig’ad. Zai ewwe woorde as worDie van main eb alles bai mekaer ste, maer iet zo vet! Maer we motte
‘eskolde. De birregemeester ken van iet metien an wraek denke. Want dat
DORPSGENOTEN
zain
weg blaive mit d’r wandeltocht. woordt gaendeweg ammaer erreger
Leet ze lekker een end weg wande- en deer ‘eb gien mens wat an, niet
len en de boel de boel lete. Ai zow ze ten? Gaat now en neemt een mooi
Afgelopen zondag
was inen
Zandvoort
en hierbij
stikkie knain
mee. Destond
karstOlof
gaet êêvewinddroog
wille kloppe
’t bennede circuit-run
Glorie aan
de start vanAsde’t halve
waarbij
nishte
in dezelle
tijd wai
van d’r
deer.hij
Enfide
vrêêde
allemael
windklovers.
an immarathon,
legt goed
2.12’55”.
zondagrechtop
2 april in
gaan maer
we met
wandellefhebbers met
baionze
denke.”
motte
ze ’tKomende
é’eele zôôtje
trein op
naarofRavenstein
voor de “Gelaik
NS-wandeling
Raveneb jai. ‘Land
Ik gaetvan
m’n
steert op’tdezeetje
leteweg
stean
de wind dôôd
stein’,Den
eenkenne
mooie ze
wandeling
16km. We
vertrekken
diezerrege
dag omdat
08.10
uurin
strengele
en zel
‘k alles
lope.
ôôk gienvan
brokke
op de fiDa’s
ets richting
Heiloo
waar we
om 08.49
uur en
de een
treintaertje,
nemen.want
Die dag
ois krag
die van
maeke.
toch gien
regeren
datte
kandoen!
er metMeer
het den
boekenweekgeschenk
metis de
gereisd worden.
main
’n trein
zoetmongd.
Now, ik gaet.
zai
een jaer rotzooien gratis
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Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Ook voor de overige blijken van belangstelling
die wij mochten ontvangen
zeggen wij u hartelijke dank.

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

Familie de Goede
December, Egmond aan den Hoef

UITVAARTBEGELEIDING
Karin Smit

persoonlijk en
persoonlĳk
enstijlvol
stĳlvol

- Een06
mooi
en35
waardevol
Tel.
81
81 10afscheid
* Een mooi en
hoeft niet duur te zijn
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

waarvol
afscheid hoeft niet duur te
- Ongeacht waar en of u verzekerd
zijn
bent
* Ongeacht waar en of u
- Een vrijblijvend voorgesprek verzekerd
is altijd
bent
mogelijk
* Een vrijblijvend voor29 MAART
2017
- NUMMER
- Ruime ervaring als uitvaartgesprek
is altijd
mogelijk627
begeleidster in uw regio
* Ruime ervaring als
- Betaalbaar en onafhankelijk uitvaartbegeleidster in
uw regio
Tel. 06 81 35 81 10* Betaalbaar en
onafhankelijk
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WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKDag en nacht bereikbaar
GOLF?

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

ZENT

Dag en nacht bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Voor het eerste
Liefde houdt niet op waar leven eindigt...
hebben wij geen
oplossing…



Schoonheidssalon

al v.a.

€ 5,50

in de Slotkapel.

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

Kloknieuws

Voorjaar in Egmond

We zullen hem enorm missen en wensen zijn
vrouw en verdere nabestaanden veel sterkte
toe met het verwerken van dit grote verlies

Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.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

          
      

      


    



Voor het tweede
Petra van der Meer
wel!

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7
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ZENT

(aangeleverd):
U I T V A A R T V E RFoto
ZO
R G I N GVoorjaar in Egmond

Pieter Dekker

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
Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn
EGMOND
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, deER
dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers,
John Swart en
IS AL EEN UITVAART
VANAF € 3.180,dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
Vraag gratis uw
• Iedere uitvaart op maat
laatste-wensenmap aan

Verziekte politieke cultuur Bergen

Schoonheidssalon

notaris:

Linda IJssennagger-Zentveld

mr. Erica van NimwegenZent Schoonheidssalon
Dijkstra
Mosselaan 61
info@overwegendnotariaat.nl
1934 RA Egmond aan den Hoef
www.overwegendnotariaat.nl
06 10 82 64 29
Herenweg
197
www.zentschoonheidssalon.nl
1934
BA Egmond aan den Hoef
zentschoonheidssalon@gmail.com

• Ongeacht waar u verzekerd
Bridgeclub
Egmond aan Zee
of lid bent!

en nacht bereikbaar via
Uitslag
23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Dag
Fenny
Brus 60,42 2.Piet en
• Thuisopbaring of in een
072
- 589
54Maureau
53
Ditte
Greeuw
58,33
3.Mar
en
Nico
Imming
54,17
4.Petra
en Bert
uitvaartcentrum naar keuze
via: pieter@uitvaartdekker.nl
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 of
6.Bep
Dekker en Thea Rosendaal
• Mogelijkheid tot een
40,63
kosteloze voorbespreking

072-5066171

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
AUTORIJSCHOOL

WINTER
KARE
LS
Prettige
Feestdagen

• Transparant

Kerkdiensten

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- 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: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
uitvaartbegeleiders
(v.l.n.r.): Lissette
Wit, Zondag
Marion Velzeboer,
de Jager en Pieter Dekker
H. Onze
Adelbertus–
Egmond
Binnen:
10.00Evelien
uur Eucharistieviering
met
pastor NicoVoor
Mantjemeer
m.m.v. Cantate
Deo
info: www.uitvaartdekker.nl
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90
• Mobiel: 06-124 58 904
ZIE89rijschoolkarels.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

072-506 1226

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

Palsma
SCHILDERSBEDRIJF
Drogisterij

BEUKERS

Egmondse Almanak

Parfumerie

Ook voor ramen en kozijnen
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 31Egmonderstraatweg
Toneelgroep Spiegel in de Schulp
20 -20.15u
Egmond aan den Hoef
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 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

9,

Tel. -072 5064695
€ 06-53794624
Mob.

ap.beukers@quicknet.nl

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

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 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

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
Mosselaan
53, Egmond072-5812331
a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

*
*
*

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

INGEZONDEN

particuliere
P E D I C U Rwas
E | *Mbejaardenwas
ANICURE
hotelwas
* verhuur linnen
restaurantwas
pakketten
Margreth Kool

Gediplomeerd
pedicure | manicure

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

De vorige collegepartijen die nu in
de oppositie zitten zijn hier mijns inziens verantwoordelijk voor. Zij hebben d.m.v. politiek armpje drukken
verschillende projecten doorgedrukt
zonder inspraak laat staan draagvlak
te creëren. Zelfs goede argumenten
deden er niet toe.
Onterechte geheimhouding en manipulaties waren hen niet vreemd om
hun doel te bereiken. Dit heeft geleid
tot een regenteske houding naar de
inwoners toe en gezorgd voor veel
gemor en onvrede in de Bergense samenleving. Hopelijk komt de onderste
steen boven van de werkwijze in de
verschillende spraakmakende projecten. Intussen is er door deze erfenis
voor het huidige college een bijna
onwerkbare situatie ontstaan. Het
zal tijd worden dat de huidige oppo-

sitie voor de ontstane situatie zijn (of
haar?) verantwoordelijkheid neemt
en enige zelfreflectie toont. Zij zijn de
aanjagers geweest van deze bestuurlijke chaos in de gemeente Bergen en
de verziekte politieke cultuur. Men zou
dan ook verwachten dat de heer Bruin
van Behoorlijk Bestuur Bergen zich
achter het college zou scharen die
voor een democratischer bestuurscultuur staat. Uiteindelijk ontleent zijn
partij het bestaansrecht daaraan. De
heer Westerkamp blijkt een maatje te
groot voor de benepen Bergense politiek en heeft, door te stoppen, daaraan zijn consequenties verbonden. De
verziekte cultuur, ingezet door het vorige college, heeft daarmee zijn voorlopige hoogtepunt bereikt.
A.F.T. Van der Oord, Egmond
aan den Hoef.

SERIEUZE
BEZORGER

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201 of
info@belleman.nl
INGEZONDEN
Stilstaan of vooruitkijken?
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GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019
Expositie: Hilde Belleman, restaurant Hema (’t Loo, Heiloo), tot eind januari
DECEMBER
Do 27 VR bioscoop, PostaanZee, E/Zee, 11u-14u
Vrij 28 korenkerstzang, OK. St Agnes, E/Zee, 19.30u

“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

DORPSGENOTEN

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

4

Hallo..?
Hallo..?
www.fysiotherapieronde.nl

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!

072-5064258 of 5065399

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Voorstraat 103, Egmond aan Zee

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Wij willen al onze klanten bedanken
voor een super 2018 en wensen
iedereen een gelukkig en gezond 2019

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

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.

WINTER

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

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

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

Wij wensen u Prettige Jaarwisseling!
31 december zijn wij GESLOTEN
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

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

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

06 20 100 550

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

26 DECEMBER 2018 - NR. 718
Vrij 28 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
Vrij 29 Repair Café De Schulp, 9.30u.
Zo 30 Stiltewandeling, Nachtegalenpad E/Hoef, 7.30u
KERKDIENSTEN DECEMBER
Woe 26 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 10u
Vrij 28 Lessons & Carols, OK St Agnes, E/Zee, 19.30u
Zo 30 Kerkdienst prot kerk E/Zee, 10u
Zo 30 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 10u
Ma 31 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 19u

Cheque voor Dierenambulance

(Tekst Cor Mooij)
Groep acht van de Driemaster in Egmond aan Zee heeft op
initiatief van Sara en Rose tulpen verkocht. De opbrengst ervan, 180 euro, ging naar Dierenambulance Alkmaar, omdat
zij zeer begaan zijn met dieren en dierenleed. De dames Kitty
en Korien van de dierenambulance waren daar maar wat blij
mee.
Na twee weken verzorgen kwamen de hele klas van groep 8 met de dames
tulpen in de kas op school uit en kon Kitty en Korien met de cheque van
de verkoop beginnen. De vijfhonderd 180 euro.
tulpen waren binnen een half uur uit- Foto (Cor Mooij) - Dierenamverkocht! Op de foto van Cor Mooij de bulance blij met de cheque

Geslaagde en sfeervolle kerstmarkt
De achtste editie van de kerstmarkt
bij restaurant Natuurlijk werd een
groot succes. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een volwaardige
kerstmarkt, met dit keer maar liefst 32
deelnemers. Er was van alles te doen
voor zowel kinderen als volwassenen
en in de buitenkeuken werd gekookt
door de chefs van restaurant Natuurlijk. De vers gevallen sneeuw maakte
het beeld helemaal compleet, met de
muzikale begeleiding van Edwin Glas.
Op naar de 9e editie in 2019.

Foto (aangeleverd)
Kerstmarkt bij Natuurlijk

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

We zijn een jaar verder. En nu weten ze het echt niet meer. Ik las het in de krant.
Alsof ze het daarvoor wel wisten. Ze zijn de weg al kwijt vanaf de eerste dag
na de verkiezingen. Een jaar verder en werkelijk niets voor elkaar gekregen. Op
zich ook een prestatie. De suggestie dat de oude garde er maar uit moet, kan
beter worden uitgebreid. Kunnen we deze gemeente niet beter opdoeken? Dan
gaan we gewoon weer als Egmond verder. Is het geen BUCH meer, maar wordt
het UCHE. Klinkt als een naar kuchje…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

SCHILDERSBEDRIJF

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

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

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

