
WATERSTANDEN november
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

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 
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Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
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Bron: Rijkswaterstaat, http://www.getij.nl 

1 di  8:25 12:09 20:15      1 vr  1:36  9:34 13:56 22:26 1 vr  0:00  7:24 12:24 20:15 1 ma  2:45 10:40 15:05 23:35 1 wo  2:55 10:15 15:09 23:35 1 za  3:26 11:25 15:46      NM = Nieuwe Maan
2 wo  0:55  9:14 13:16 21:24 2 za  2:29 10:35 14:49 23:14 2 za  1:16  8:57 13:33 21:45 2 di  3:36 11:46 15:45      2 do  3:32 11:15 15:50      2 zo  0:14  4:06 12:05 16:22 VM  = Volle Maan
3 do  1:49 10:15 14:09 22:46 3 zo  3:19 11:15 15:35      3 zo  2:16 10:15 14:35 23:05 3 wo  0:14  4:09 12:24 16:19 3 vr  0:14  4:06 12:05 16:22 3 ma  1:04  4:42 13:20 17:06 NM EK= Eerste Kwartier
4 vr  2:41 10:45 14:59 23:40 4 ma  0:05  3:59 12:05 16:15 NM 4 ma  3:06 11:05 15:15 23:54 4 do  1:26  4:46 13:10 16:55 4 za  1:05  4:38 12:50 16:55 4 di  1:55  5:17 14:20 17:41 LK= Laatste Kwartier
5 za  3:29 11:46 15:45      5 di  1:25  4:36 12:39 16:46 5 di  3:39 11:44 15:49      5 vr  2:16  5:11 13:40 17:26 NM 5 zo  2:05  5:08 13:30 17:27 NM 5 wo  2:05  5:56 15:10 18:21 Springtij valt 2-3 dagen na NM en VM
6 zo  0:30  4:15 12:16 16:18 NM 6 wo  2:06  5:05 13:05 17:15 6 wo  1:05  4:11 12:40 16:26 NM 6 za  2:51  5:46 13:44 17:55 6 ma  2:45  5:42 14:17 18:06 6 do  2:34  6:37 15:40 19:05 Doodtij valt 2-3 dagen na EK en LK

7 ma  1:10  4:44 12:45 16:55 7 do  2:35  5:39 13:24 17:56 7 do  1:46  4:45 13:00 16:55 7 zo  3:26  6:16 14:20 18:29 7 di  2:24  6:18 15:00 18:38 7 vr  3:16  7:19 15:35 19:51
8 di  1:40  5:26 13:36 17:30 8 vr  1:34  6:16 13:54 18:25 8 vr  2:26  5:15 13:04 17:26 8 ma  2:24  6:46 14:45 19:01 8 wo  2:50  6:55 15:05 19:17 8 za  3:45  8:05 16:14 20:45 Laagwater
9 wo  1:57  5:59 13:45 18:11 9 za  2:16  6:45 14:35 18:55 9 za  1:10  5:46 13:34 17:59 9 di  2:54  7:17 15:20 19:37 9 do  3:20  7:32 15:40 19:58 9 zo  4:36  9:01 16:54 21:50 Hoogwater
10 do  2:04  6:38 14:15 18:44 10 zo  2:35  7:18 15:15 19:25 10 zo  1:45  6:15 14:15 18:29 10 wo  3:25  7:52 15:45 20:16 10 vr  3:55  8:18 16:04 20:55 10 ma  5:35 10:14 17:55 22:55 EK
11 vr  2:35  7:09 15:06 19:25 11 ma  3:25  7:49 15:50 20:05 11 ma  2:14  6:46 14:45 18:59 11 do  4:16  8:32 16:14 21:06 11 za  4:46  9:15 16:55 21:54 11 di  6:24 11:30 20:35 23:59
12 za  3:04  7:45 15:47 20:06 12 di  3:54  8:29 16:35 20:55 EK 12 di  2:55  7:20 15:14 19:40 12 vr  4:55  9:25 17:04 22:10 EK 12 zo  5:24 10:29 18:14 23:16 EK 12 wo  7:45 12:35 21:35      
13 zo  3:56  8:30 16:20 20:43 13 wo  4:35  9:30 17:20 22:05 13 wo  3:24  8:00 15:44 20:25 13 za  5:40 10:33 18:20 23:35 13 ma  6:40 11:56 20:27      13 do  1:05  9:10 13:39 22:35
14 ma  4:40  9:15 17:16 21:50 EK 14 do  5:46 10:46 18:15 23:14 14 do  4:05  8:44 16:35 21:25 EK 14 zo  6:50 12:16 20:20      14 di  0:24  8:05 13:06 21:54 14 vr  2:09 10:05 14:46 23:35
15 di  5:36 10:20 18:16 22:56 15 vr  6:35 12:01 19:40      15 vr  4:54 10:06 17:40 22:50 15 ma  0:49  8:24 13:25 22:05 15 wo  1:40  9:34 14:05 23:16 15 za  3:01 11:17 15:31      
16 wo  6:30 11:26 19:04 23:54 16 za  0:35  8:10 13:06 21:41 16 za  6:05 11:30 19:20      16 di  2:06 10:26 14:36 23:25 16 do  2:36 10:35 14:58      16 zo  0:10  3:48 12:20 16:19
17 do  7:40 12:29 20:05      17 zo  1:45 10:15 14:05 22:55 17 zo  0:04  7:30 12:45 21:14 17 wo  2:59 11:20 15:25      17 vr  0:14  3:26 11:34 15:47 17 ma  0:25  4:35 14:05 17:01 VM
18 vr  1:05  9:25 13:32 21:55 18 ma  2:37 11:16 14:56 23:44 18 ma  1:26  9:35 13:49 22:34 18 do  1:06  3:47 11:54 16:05 18 za  1:36  4:09 12:20 16:31 VM 18 di  1:05  5:15 14:20 17:45
19 za  2:06 10:34 14:23 23:05 19 di  3:26 11:34 15:46      VM 19 di  2:26 10:56 14:39      19 vr  2:08  4:31 14:16 16:49 VM 19 zo  2:26  4:51 14:37 17:13 19 wo  1:45  5:57 14:35 18:25
20 zo  2:55 11:36 15:13      20 wo  1:50  4:12 12:15 16:26 20 wo  0:26  3:09 11:15 15:25 20 za  2:53  5:12 15:02 17:30 20 ma  1:05  5:35 15:15 17:55 20 do  2:30  6:36 15:20 19:06
21 ma  0:00  3:41 12:04 15:57 VM 21 do  2:40  4:55 14:43 17:12 21 do  1:32  3:50 13:35 16:09 VM 21 zo  3:36  5:56 15:36 18:15 21 di  2:06  6:12 14:55 18:39 21 vr  3:16  7:15 15:54 19:46
22 di  1:56  4:27 12:34 16:43 22 vr  3:26  5:41 15:26 17:56 22 vr  2:20  4:35 14:26 16:52 22 ma  2:19  6:35 15:40 18:57 22 wo  2:50  6:52 15:45 19:25 22 za  3:55  7:59 16:30 20:26
23 wo  2:53  5:12 13:25 17:29 23 za  4:06  6:25 15:55 18:42 23 za  3:02  5:16 15:06 17:36 23 di  3:20  7:17 16:15 19:41 23 do  3:46  7:36 16:25 20:05 23 zo  4:26  8:46 16:40 21:16
24 do  3:43  5:57 13:54 18:15 24 zo  4:42  7:08 15:50 19:35 24 zo  3:40  5:56 15:36 18:22 24 wo  4:06  7:55 16:56 20:26 24 vr  4:26  8:14 17:06 20:50 24 ma  4:44  9:36 17:05 21:49
25 vr  4:26  6:47 14:45 19:06 25 ma  5:06  7:55 16:25 20:26 25 ma  4:06  6:46 15:40 19:05 25 do  4:46  8:41 17:25 21:16 25 za  4:45  9:09 17:25 21:35 25 di  5:24 10:23 18:06 22:46 LK
26 za  5:06  7:37 15:35 19:55 26 di  4:40  8:56 17:26 21:26 LK 26 di  3:24  7:28 16:15 19:51 26 vr  5:15  9:36 18:00 22:04 26 zo  5:04 10:05 17:35 22:24 LK 26 wo  6:14 11:36 18:44 23:45
27 zo  5:45  8:35 16:24 21:00 LK 27 wo  5:24  9:44 18:05 22:36 27 wo  4:04  8:15 16:55 20:45 27 za  5:34 10:35 18:30 23:04 LK 27 ma  6:06 11:05 18:40 23:35 27 do  7:25 12:25 20:15      
28 ma  6:05  9:26 17:34 21:54 28 do  6:20 11:06 18:54      28 do  4:35  9:04 17:35 21:45 LK 28 zo  6:24 12:04 19:40      28 di  7:06 12:25 20:00      28 vr  0:56  8:36 13:24 21:15
29 di  6:20 10:25 18:41 23:16 29 vr  5:25 10:15 18:26 23:15 29 ma  1:04  7:40 13:40 21:10 29 wo  0:55  8:05 13:34 21:05 29 za  1:56  9:24 14:25 22:35
30 wo  7:14 11:35 19:34      30 za  6:17 12:05 19:25      30 di  2:15  8:54 14:35 22:34 30 do  2:06  9:15 14:25 22:30 30 zo  2:45 10:40 15:11 23:45
31 do  0:36  8:14 12:50 20:54 31 zo  0:44  8:55 14:15 22:25 31 vr  2:46 10:14 15:10 23:24

1 ma  3:32 11:44 15:56      1 do  0:49  4:39 14:26 17:07 NM 1 zo  3:22  5:46 16:04 18:15 1 di  3:46  6:12 16:21 18:35 1 vr  3:00  6:18 14:35 18:36 1 zo  2:59  6:46 15:06 18:58
2 di  0:35  4:16 13:06 16:38 NM 2 vr  1:24  5:26 15:32 17:51 2 ma  4:11  6:33 16:46 18:59 2 wo  4:26  6:55 16:56 19:16 2 za  3:35  7:05 15:26 19:18 2 ma  3:45  7:36 15:40 19:49
3 wo  1:14  4:57 14:00 17:22 3 za  1:59  6:07 16:19 18:36 3 di  4:46  7:17 17:26 19:45 3 do  4:56  7:41 15:55 20:01 3 zo  4:04  7:51 15:54 20:09 3 di  4:25  8:15 16:04 20:46
4 do  1:45  5:37 15:36 18:07 4 zo  2:40  6:52 17:06 19:26 4 wo  5:21  8:05 17:56 20:31 4 vr  5:04  8:29 16:44 20:45 4 ma  4:55  8:45 16:46 21:15 EK 4 wo  4:47  9:04 16:44 21:45 EK
5 vr  2:15  6:22 16:30 18:52 5 ma  3:25  7:39 17:50 20:08 5 do  5:46  8:58 17:05 21:22 5 za  5:46  9:19 17:15 21:45 EK 5 di  5:46  9:44 17:15 22:35 5 do  5:34 10:04 17:46 22:54
6 za  2:55  7:06 17:16 19:38 6 di  4:15  8:28 18:26 21:01 6 vr  5:55  9:51 17:44 22:14 EK 6 zo  6:14 10:14 18:15 22:55 6 wo  6:35 11:30 18:40      6 vr  6:55 11:36 18:50      
7 zo  3:35  7:57 18:03 20:35 7 wo  5:10  9:26 19:01 21:56 EK 7 za  6:56 10:54 18:45 23:35 7 ma  7:04 11:45 19:15      7 do  0:14  7:55 12:50 19:44 7 za  0:14  7:55 12:46 19:44
8 ma  4:25  8:55 18:46 21:25 8 do  6:10 10:30 19:04 23:01 8 zo  7:34 12:26 20:06      8 di  0:35  8:25 13:20 20:25 8 vr  1:25  9:15 13:35 21:05 8 zo  1:16  9:05 13:30 20:44
9 di  5:15  9:55 19:26 22:30 EK 9 vr  7:04 11:36 19:35      9 ma  0:55  9:06 13:56 21:36 9 wo  1:55  9:55 14:26 22:26 9 za  2:00 10:26 14:15 22:20 9 ma  1:56 10:04 14:10 21:45
10 wo  6:14 11:05 19:54 23:29 10 za  0:06  8:04 12:56 20:50 10 di  2:20 10:24 14:44 22:44 10 do  2:56 11:10 15:15 23:26 10 zo  2:36 11:16 14:49 22:55 10 di  2:35 10:54 14:45 22:47
11 do  7:35 12:06 20:50      11 zo  1:26  9:15 14:06 22:16 11 wo  3:13 11:40 15:34 23:50 11 vr  3:36 12:05 15:55      11 ma  3:08 11:45 15:21 23:40 11 wo  3:12 11:34 15:25 23:56
12 vr  0:36  8:35 13:15 21:56 12 ma  2:24 10:45 15:10 23:15 12 do  3:55 12:56 16:26      12 za  0:04  4:09 13:06 16:25 12 di  3:41 12:25 15:56      VM 12 do  3:47 12:25 16:01      VM
13 za  1:46  9:50 14:25 22:50 13 di  3:29 12:00 15:59 23:55 13 vr  0:40  4:40 13:57 16:55 13 zo  0:54  4:39 13:56 16:58 EK 13 wo  0:10  4:15 12:57 16:27 13 vr  0:34  4:25 12:45 16:38
14 zo  2:45 11:10 15:19 23:40 14 wo  4:14 13:20 16:38      14 za  1:24  5:05 14:35 17:29 VM 14 ma  1:37  5:11 14:37 17:26 14 do  0:40  4:47 13:10 17:01 14 za  1:20  5:05 13:14 17:16
15 ma  3:39 12:05 16:09      15 do  0:44  4:59 14:26 17:19 VM 15 zo  2:07  5:45 15:11 17:55 15 di  2:00  5:46 15:05 17:58 15 vr  1:20  5:21 13:35 17:35 15 zo  1:35  5:46 13:44 17:57
16 di  0:15  4:25 13:20 16:56 VM 16 vr  1:24  5:28 15:05 17:55 16 ma  2:27  6:11 15:46 18:29 16 wo  1:54  6:12 14:10 18:29 16 za  1:50  5:57 14:05 18:11 16 ma  2:05  6:26 14:30 18:41
17 wo  0:55  5:05 14:41 17:35 17 za  2:04  6:05 15:36 18:26 17 di  2:30  6:46 14:24 19:00 17 do  2:24  6:46 14:34 19:00 17 zo  2:14  6:38 14:34 18:56 17 di  2:56  7:15 15:10 19:31
18 do  1:35  5:45 15:10 18:16 18 zo  2:34  6:35 16:06 18:59 18 wo  2:55  7:10 15:16 19:25 18 vr  2:55  7:17 15:20 19:31 18 ma  2:56  7:25 15:20 19:39 18 wo  3:30  8:09 15:55 20:35
19 vr  2:26  6:21 15:30 18:45 19 ma  3:00  7:15 15:00 19:28 19 do  3:24  7:41 15:35 20:00 19 za  3:36  7:56 15:56 20:10 19 di  3:46  8:20 16:15 20:45 LK 19 do  4:14  9:16 16:56 21:45 LK
20 za  2:55  6:59 15:50 19:25 20 di  3:15  7:46 15:35 20:01 20 vr  3:55  8:15 16:15 20:33 20 zo  4:06  8:36 16:30 20:51 20 wo  4:25  9:36 17:05 22:17 20 vr  5:14 10:19 17:55 22:56
21 zo  3:30  7:35 15:54 19:59 21 wo  4:00  8:15 16:04 20:36 21 za  4:30  8:55 16:44 21:15 21 ma  4:35  9:28 17:26 21:44 LK 21 do  6:00 10:51 18:20 23:25 21 za  8:05 11:26 19:14      
22 ma  3:44  8:20 16:05 20:35 22 do  4:40  8:49 16:50 21:05 22 zo  5:05  9:45 17:46 22:16 LK 22 di  5:35 10:46 18:05 23:36 22 vr  8:25 11:58 20:05      22 zo  0:05  9:05 12:29 20:46
23 di  4:25  8:55 16:34 21:15 23 vr  5:04  9:29 17:36 21:56 LK 23 ma  6:05 11:05 18:46 23:45 23 wo  7:24 12:10 19:46      23 za  0:29  9:41 12:59 21:05 23 ma  1:08  9:54 13:29 21:50
24 wo  5:10  9:35 17:14 22:00 24 za  6:00 10:30 18:20 23:05 24 di  7:40 12:36 19:44      24 do  0:44  9:46 13:25 21:40 24 zo  1:29 10:45 13:55 22:05 24 di  2:06 10:50 14:26 23:00
25 do  5:44 10:36 18:05 22:44 LK 25 zo  7:06 11:51 19:04      25 wo  1:16  9:34 13:56 22:10 25 vr  1:55 10:55 14:29 22:44 25 ma  2:19 12:06 14:41 22:47 25 wo  2:55 11:04 15:11 23:35
26 vr  6:45 11:30 18:54      26 ma  0:36  8:10 12:59 20:30 26 do  2:19 11:05 14:55 23:25 26 za  2:56 12:15 15:19 23:35 26 di  3:07 12:56 15:27 23:30 NM 26 do  3:38 11:34 15:55      NM
27 za  0:00  7:45 12:36 20:05 27 di  1:34  9:50 14:26 22:46 27 vr  3:15 12:35 15:42      27 zo  2:38 12:36 15:03 23:05 27 wo  3:51 11:56 16:08      27 vr  1:46  4:25 12:20 16:37
28 zo  1:16  8:44 13:46 21:40 28 wo  2:46 11:26 15:15 23:45 28 za  0:10  4:01 14:06 16:27 NM 28 ma  3:26 13:29 15:47      NM 28 do  2:02  4:35 12:36 16:51 28 za  1:04  5:06 13:10 17:18
29 ma  2:10 10:16 14:42 23:04 29 do  3:35 12:15 16:06      29 zo  0:34  4:46 14:56 17:09 29 di  1:40  4:06 14:16 16:28 29 vr  1:30  5:18 13:26 17:36 29 zo  1:44  5:49 13:56 18:01
30 di  3:01 11:36 15:35      30 vr  0:24  4:21 14:22 16:47 NM 30 ma  3:02  5:26 15:41 17:52 30 wo  2:26  4:50 14:53 17:10 30 za  2:26  6:05 14:16 18:15 30 ma  2:46  6:29 14:35 18:41
31 wo  0:16  3:51 12:35 16:21 31 za  1:00  5:05 15:16 17:32 31 do  3:06  5:36 13:45 17:52 31 di  3:25  7:09 15:15 19:25
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Bel dé Kruijff 
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WOEKERPOLIS?
Check uw polissen! 

Wist je dat…
Een aflossingsvrije hypotheek 
aan het einde van de looptijd 
afgelost moet worden.

Kom eens langs bij Lemmink Finance

De Slotkapel
ZONDAG 10 NOV. 14 UUR

ZIE PAGINA 4

•                         

Het Slotkwartier; wat gaat het worden?
(Pauline de Vries/Het Schrijfkwartier)
‘Het Slotkwartier wordt een herkenningspunt, een ontmoetingsplek én een locatie waar hét gebeurt in 
Egmond aan den Hoef’, aldus de gemeente Bergen. Een flinke ambitie waar dagbesteding, een ijssalon, 
een bierbrouwer, een koffiesalon en ’n culinaire plek inhoud  aan moeten geven. De plannen voor het 
Slotkwartier zitten echter nog niet in de bekende kannen en kruiken. Op  donderdag 7 november 2019 
vergadert de gemeenteraad verder over de plannen en de begroting.
Hoeve Overslot, voorheen woon-
huis, stal en kapberg, is al jaren in 
gebruik als poppodium met daarbij 
een doorloop naar onder meer een 
bijzondere schelpenexpositie en een 
rariteitenkabinet of Wunderkammer. 
‘Deze culturele ontmoetingsplek 
is volgens onze berekening goed 
voor meer dan 10.000 bezoekers 
per jaar’, aldus Hans van den Berg 
(Stichting Hafre) zonder overigens 
die berekeningen toe te lichten. 
Deze Hoeve verliest bij de huidige 
plannen een groot deel van de ruim-
te, de bestemming en de opbrengs-
ten die het nu heeft. De kapberg 
mag kleinkunstpodium blijven, maar 
moet samen met de stal plaatsma-
ken voor een culinaire ondernemer. 
De gemeente is in stilte daarover in-
middels in gesprek met Arend Voet. 
Hij is een ondernemer die van eten 
een ware culinaire beleving maakt 
en er ervaring mee heeft. Waarom 
de gemeente niet transparant is 
in de gekozen richting voor Hoeve 
Overslot is voor de betrokkenen een 
raadsel. Het ‘bourgondisch restau-
rant’ is hierdoor onder inwoners en 
betrokkenen een eigen leven gaan 
leiden. Deze ideeën zijn voor Van 
den Berg geen onderwerp van on-
derling overleg. Hij gaat wederom 
niet akkoord met de bestemmings-
plannen zoals deze donderdag wor-
den besproken. ‘Mijn voorstellen 
liggen buiten wil en bereik van de 
gemeente en andersom’, geeft Hans 
aan. Een stap vooruit naar een ak-
koord tussen Stichting Hafre en de 
gemeente over Het Slotkwartier lijkt 
ver weg.
 ‘Cultuurhuys Egmont’ vormt straks 

de centrale ontvangst  voor het Slot-
kwartier als het aan de gemeente 
ligt. Het schoolgebouw en Huys 
Egmont (voorheen de school met 
daarnaast het oude raadhuis) ver-
tellen in de toekomst permanent 
het verhaal over de plaatselijke ge-
schiedenis in lezingen, ontvangsten 
en educatie, ondersteund door een 
bibliotheek en een VVV.  Dat wordt 
professioneel neergezet met de 
technieken van vandaag; interactief 
en met beeldschermen bijvoorbeeld. 
Het Museum Huis van Hilde in Cas-
tricum is een goed voorbeeld voor 
de Stichting Historisch Egmond. ‘Er 
wordt ook ingezet op de wat oudere 
toeristische bezoeker met interesse 
in de historie van deze plek. Het 
bestuur van Stichting Historisch 
Egmond wil vooral vooruit denken 
en minder achterom kijken’, zegt 
Martijn Mulder, voorzitter van deze 
stichting. ‘Met een akkoord op de 
plannen van nu kan het overigens 
nog steeds jaren duren voordat 
deze allemaal zijn uitgevoerd. Dit 
is pas het begin. Als bestuur zijn we 
vanaf het begin op een positieve, 
constructieve manier in gesprek 
gegaan en gebleven met verschil-
lende wethouders en andere betrok-
ken partijen. Meedenken betekent 
meebeslissen. Zo blijft er ruimte 
voor onze ideeën en voor onder-
ling overleg over alle voorgestelde 
plannen en behouden we recht 
van spreken.’ ‘Deze historische plek 
komt het best tot uiting als recht 
wordt gedaan aan de geschiede-
nis en het nu. Sociale ondernemers 
die samenwerken om deze plek alle 
dagen van de week open te kunnen 

houden genieten de voorkeur boven 
koele, commerciële ondernemers of 
één enkele eigenaar van de panden. 
Het onderling uitwisselen van vrij-
willigers geeft ons allemaal meer 
bestaansrecht. Het culturele pop-
podium van Van den Berg verdient 
daarin een plek, zij het aangepast 
aan de komende ontwikkelingen. 
Wanneer de gemeente investeert in 
een professioneel aanbod van histo-
rie en cultuur, willen de bezoekers 
hier zeker een kaartje voor kopen’, 
aldus Martijn. De concrete plannen 
voor Galerie De Kapberg, de Slot-
kapel en Hofstede Vredevelt blijven 
in al deze gesprekken en besluiten 
(nog) onder de pet bij de gemeente 
Bergen. Er wordt ook nergens ge-
sproken of geschreven over de grote 
potentie van het stukje land van 
‘Bankoe’. Hoe gaat de gemeente om 
met de ‘huurovereenkomsten’ die 
aan de huidige gebruikers van het 
Slotkwartier zijn afgegeven en wat 
worden de huurprijzen? Daarover 
verschillen gemeentepartijen zoals 
verwacht van mening. De geschatte 
30.000 bezoekers moeten nog even 
wachten op de historische, culturele 
en culinaire beleving die het Slot-
kwartier belooft. 
Foto (redactie) - De plannen 
voor Het Slotkwartier staan 
op de rol voor de aankomen-
de vergadering van de ge-
meenteraad op donderdag 
7 november. Opnieuw voer 
voor discussie of gaan er nu 
daadwerkelijk stappen wor-
den gezet? (inzetje:) Hoeve 
Overslot

En verder in Dorpsgenoten:
- Focus Agenda aangenomen: B&W aan zet 
- Onderzoek naar ondergronds parkeren
- Hoeverveiling scoort weer: 18.000 euro
- Informatiemiddag over sociaal wonen
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Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

Petra van der Meer

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

		

5-11-2014		 5-11-2019	

Alweer	5	jaar	geleden,		
we	missen	je	nog	elke	dag.	

Grietje	Visser-Stam	
Jelle,	Daniëlle,	Raymond	en	Bert	

Tegen inlevering 
van deze  

Coupon ontvangt u 
20%  

Korting  
op het gehele 

winkelassortiment   
Geldig vanaf  08-11-2019 t/m 14-11-2019 

Tegen inlevering 
van deze  

Coupon ontvangt u 
15%  

Korting  
op het gehele 

winkelassortiment   
Geldig vanaf  15-11-2019 t/m 21-11-2019 

De komende 3 weken pakken wij flink uit. Dus 
kom snel langs bij ons aan de Voorstraat 103, 
Egmond aan Zee en profiteer van deze  
geweldige kortingen. 

‘Focus Agenda’ aangenomen: College B&W aan zet 
(van de redactie/John de Waard)
In de extra raadsvergadering van afgelopen dinsdag is de veelbespro-
ken Focus Agenda – zoals verwacht – aangenomen met ruime meer-
derheid. Alleen Groen Links had er, ondanks de eigen inbreng in het 
document, moeite mee dat er zo weinig van de participatiewens in 
was terug te vinden. Behoorlijk Bestuur Bergen vond het een volko-
men onrechtmatige gang van zaken dat het voorstel sowieso in de raad 
kwam en dreigde zelfs naar de Commissaris van de Koning te stappen. 
Gemeentebelangen was afwezig.
Er was niet zo veel of eigenlijk geen 
discussie over wat er in het docu-
ment stond aan actieplannen. De 
coalitiepartijen waren uiteraard erg 
blij met het document. De oppositie 
maakte zich feitelijk minder druk om 
de inhoud dan wel om de procedure. 
Normaal komt een voorstel (ook ini-
tiatiefvoorstellen van de raad) via 
het college met diens bevindingen 
als collegevoorstel terug in de raad 
ter beoordeling. Koos Bruin (BBB) 
mopperde: ‘We hebben toch ook de 
mening van het college nodig om 
ons oordeel op te baseren? Zo staat 
het in de gemeentewet.’ Ook Groen 
Links begon de vergadering met 
een uiteenzetting van gelijke strek-
king. Die partij wilde dat de stuk-
ken over de bestuurscultuur en de 
Focus Agenda van de agenda wer-
den gehaald vanwege een onjuiste 
procedure en een verkeerd format. 

Wethouder Klaas Valkering kon 
die procedurele bezwaren namens 
het college snel pareren. ‘Er staat 
inderdaad in de Gemeentewet dat 
dergelijke voorstellen inclusief de 
mitsen en maren van het college in 
de raad worden ingebracht. Maar er 
staat nergens dat we als college niet 
staande de vergadering dat oordeel 
zouden kunnen en mogen geven. 
Dan kunt u die mening alsnog laten 
meewegen bij uw besluitvorming’, 
aldus Valkering. Daarmee werd het 
ordevoorstel van Groen Links ver-
worpen, net als de inbreng van BBB. 
De Focus Agenda werd aangeno-
men, want het college had, om de 
procedure correct te volgen, ‘wen-
sen noch bedenkingen’ ten aanzien 
van dit stuk en daarmee konden de 
raadsleden het doen. 
Hetzelfde gold eigenlijk voor het an-
dere agendapunt van die avond, het 

bespreken van het rapport van Bernt 
Schneiders over de bestuurscultuur 
in Bergen. Zijn analyses en bevin-
dingen werden ter harte genomen, 
de adviezen om meer met elkaar te 
communiceren in acht genomen en 
de aanbeveling om een kwartierma-
ker aan te stellen overgenomen. 

Foto (Cor Mooij) - Koos Bruin 
(BBB) dreigde zelfs naar de 
Commissaris van de Koning 
te stappen vanwege de be-
handeling van de ‘Focus 
Agenda’ zonder weging van 
het college van B&W.

Ondergronds parkeren wordt onderzocht
(van de redactie/John de Waard)
In de reguliere gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag kwam meteen een van de onder-
werpen uit de Focus Agenda aan de orde; een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van 
ondergronds parkeren, bijvoorbeeld in de Egmonden. 
De motie van D66, KIES Lokaal, CDA, 
VVD en BBB die daartoe opriep, 
werd afgelopen donderdag in de 
raadsvergadering aangenomen. Aan 
die wens ligt wel een aantal vragen 
ten grondslag waar de indieners van 
de motie graag uiterlijk in het twee-
de kwartaal 2020 antwoorden op 
willen hebben. Zij willen onder meer 
een onderzoek naar de beleving van 
inwoners en ondernemers over het 
mogelijk te volgen (meer gedifferen-
tieerde) parkeerbeleid. Worden de 
huidige parkeermaatregelen (zone-
ring, gastkaarten en tijdelijk gratis) 
gebruikt zoals ze zijn bedoeld? Zijn 
er nieuwe maatregelen voorhanden 
en kunnen die worden ingezet? In 
hoeverre kan ondergronds parkeren 
een bijdrage leveren aan de indam-
ming van de parkeeroverlast die nu 
al (regelmatig) wordt ondervonden 
en die waarschijnlijk anders alleen 

maar zal groeien? Volgens Marcel 
Halff (D66) voorziet het Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congressen 
(NBTC) de komende jaren nog een 
jaarlijkse groei van ongeveer 7 pro-
cent in aantallen toeristen die ons 
land gaan bezoeken. ‘Daarvan gaan 
wij hier ongetwijfeld ook iets mee-
krijgen, maar hoever willen we gaan 
en wanneer komt de leefbaarheid in 
de kernen en van de eigen inwoners 
echt in het geding? Vandaar dat 
wij ervoor pleiten om het toerisme 
wat meer in te perken, in ieder ge-
val niet meer zo fanatiek promoten, 
en proberen daarmee onze kernen 
leefbaar te houden.’ Daarnaast zou-
den maatregelen, zoals de optie om 
ondergronds te parkeren, voor de 
kortere termijn voor verlichting van 
de parkeerdruk moeten zorgen. Om 
meer ideeën en ervaringen te ach-
terhalen wordt ook de bevolking 

geraadpleegd (zie elders in deze 
Dorpsgenoten).

Foto (redactie) - Drukte met 
parkeren. Weer of geen 
weer, er zijn altijd toeristen 
in Egmond. En dus zijn er 
auto’s. De vraag is: hoeveel 
auto’s kunnen we hier eigen-
lijk hebben?

‘Anderhalf jaar formeren kan echt niet’
(van de redactie/John de Waard)
Bij haar afscheid van het Bergense college liet wethouder Yolan Kos-
ter (Groen Links) niet na om haar mening te geven over de voorbije 
anderhalf jaar: ‘Ik vind dat zoals het nu de afgelopen anderhalf jaar 
is gegaan, echt niet kan. U bent gedurende deze hele periode steeds 
weer aan het formeren geweest. Dan met dit college, dan met dat en 
steeds was het weer een verrassing wat er uit de hoge hoed komt. 
Dat is voor een bestuurder die de dagelijkse gang van zaken moet 
bestieren niet makkelijk.’ 
Desalniettemin vond zij het een ‘inspirerende periode’ en wenste iedereen 
het beste. Koster moest afscheid nemen, omdat haar partij (Groen Links) uit 
de coalitie stapte. 
Foto (archief) -Yolan Koster: anderhalf jaar formeren kan écht 
niet.

‘De kunst vlakbij’ in Kapberg E/Hoef
Galerie De Kapberg in Egmond aan 
den Hoef sluit met de tentoonstel-
ling, ‘De kunst vlakbij’ een succesvol 
jaar af. Er waren veel bezoekers en 
er werd kunst gekocht. U bent ook 
voor deze tentoonstelling weer van 
harte welkom. Met sobere ruimtelijke 
vormen, tekeningen en grafiek zien 
we hier weer prachtige dingen van 

Annemieke van Kollenburg, Ankie 
Postma, Anneke van der Mandele en 
Carla Budding. De kunstenaars laten 
uiteenlopende werken zien geïnspi-
reerd door aspecten als vorm, beeld, 
geometrie en dan in verschillende 
materialen uitgevoerd; van klei tot ets 
en van schilderij tot tekening met pot-
lood, Oost-Indische inkt of ballpoint. 

De tentoonstelling is van 8 november 
tot en met 8 december op vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag te zien 
van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is: 
Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef. 
De opening van de tentoonstelling 
vindt plaats op zondag 10 november  
om 15.00 uur. Wie meer wil zien van 
de galerie: www.galeriedekapberg.nl.
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GARAGE DE EGMONDEN

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

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

verhuur, verkoop & beheer

Kanaalkade 16, 1811 LP Alkmaar, T: +31 (0)72-5208259

info@072wonen.nl, www.072wonen.nl

De specialist in verhuur van woonruimte,
ook voor verkoop en beheer!

Achterom 1

Houdbaar-
heid? 
 
Kijkt u  eens naar de 
houdbaarheidsdatum 
van uw rookmelder. 
 
Is deze ouder dan 10 
jaar? dan wordt de 
juiste werking niet 
meer gegarandeerd... 
Wij vervangen ‘m 
graag! 
 

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Desde el Alma – een terugreis naar de kern
Op zondag 10 november vindt in de prachtige en bijzondere sfeer 
van de Slotkapel een bijzonder concert plaats. Met een verrassende 
mix van poëzie en muziek nemen Fernanda, Albert en Peter de be-
zoekers mee op reis naar het zuiden, naar de plek waar het allemaal 
is ontstaan. 
Een reis langs de mooie melancho-
lische klanken van de Argentijnse 
tango, door de straten met de prach-
tige kleuren en de emoties van Bu-
enos Aires. Zoekend naar zijn enige 
achtergelaten liefde, keert hij terug 
naar zijn geboortestad, wetende 
dat er nu geen verdriet of vergetel-
heid meer zal zijn. Met dit concert 
wil trio Desde el Alma een steentje 
bijdragen aan het behoud van de 

schitterende Slotkapel. De volledige 
opbrengst van de tickets komt ten 
goede aan dit goede doel. Fernanda 
Martino – Zang; Peter Biesboer – 
bandoneón; Albert Westendorp -pi-
ano. Zondag 10 november aanvang 
14.00 uur, toegangsprijs: 15 euro 
(incl. koffie/thee). Slotkapel – Slot-
weg 19 – Egmond aan den Hoef - 
Reserveren via 072-5062033.

Foto (aangeleverd) - Desde el 
Alma, een reis langs de me-
lancholische klanken van de 
Argentijnse tango en Buenos 
Aires met de opbrengst voor 
het goede doel, de Slotkapel.

INGEZONDEN De soap die ‘voetbalfusielocatie’ heet; 
de laatste aflevering?
Inmiddels heeft de PAS ook de voet-
balfusielocatie bereikt en zijn de 
gevolgen bij het B&W-college door-
gedrongen, getuige haar standpunt 
van 10 oktober: FUSIELOCATIE 
EN SPORTHAL
Vanwege de uitspraak van de Raad 
van State over de PAS schuift het 
college de investeringen voor de 
voetbalfusie Egmond en de sport-
hal van Egmond aan Zee door naar 
2021. Op dit moment vindt onder-
zoek plaats naar de gevolgen van 
de uitspraak en hoe verder. Maar 
er is weer een nieuwe uitdaging 

aan het firmament verschenen: de 
bouw van 1200 nieuwe woningen, 
waarvan er 150 op het voetbaltrein 
van St Adelbert staan geprojecteerd. 
Waar gaan die voetballers dan naar 
toe? Meest logische oplossing: naar 
het terrein van Zeevogels, even de 
Hogedijk af fietsen en je bent er. 
Dan kan ook Egmondia alvast daar 
gaan trainen, zodat de Egmondia-
velden óf geschikt worden gemaakt 
voor woningen, óf als compensatie 
voor de NOx-emissie, aan de na-
tuur worden teruggegeven. Dan is 
iedereen blij: voetballers bij elkaar 

aan de Hogedijk, bollenboeren blij-
ven telen en de kosten voor de fusie 
zijn het laagst; bollengrond en een 
voetballocatie omruilen, kost bijna 
7 miljoen…. En last but not least: 
de natuur krijgt weer een stuk na-
tuur terug. Tot en met 2021 kunnen 
de bollenboeren weer met een ge-
rust hart verder bollen telen en wij 
als omwonenden genieten van de 
velden en het duingebied.  Wiggert 
de Jongh, bewoner Egmonderstraat-
weg, Egmond aan den Hoef

INGEZONDEN Niet alleen auto’s… 
Mevrouw Van der Oord schreef vorige 
week een stuk in de Dorpsgenoten 
met als kop: ‘Nieuwe stoerheid’. Me-
vrouw Van der Oord citeert de nieuwe 
nota van de gemeente onder de kop: 
‘Onderzoek ondergrondse parkeer-
voorzieningen’. Ik ben haar dankbaar 
dat zij ons hierop wijst. Inwoners van 
de gemeente geven graag ruimte aan 
bezoekers en daar hoort een vervoer-
middel bij. Het is de vraag, of dit persé 
met de auto moet gebeuren. Er is een 
risico, dat meer bezoekers worden 
gelokt om per auto te komen; dan 
wordt het voor voetgangers en fiet-
sers moeilijker om de kust te bereiken. 

Bergen en de Egmonden worden er 
niet leefbaarder van. Bus en fiets zijn 
veel schonere vervoermiddelen. Het 
zou goed zijn om de verslechteringen 
voor bus 164 en 165 terug te draaien, 
Meer en betere fietsenstallingen zijn 
gewenst. Aan fietsers kan vaker voor-
rang worden gegeven. Wachttijden bij 
verkeerslichten in de Egmonden kun-
nen korter worden of deze worden 
vervangen door rotondes. Voor een 
rotonde kan een bord staan wanneer 
de parkeervakken bij het strand vol 
zijn; dan kan op transferia worden 
overgestapt op een leenfiets of een 
extra bus. 

Aan het alternatief van de fiets heeft 
de gemeente begin 2016 een goede 
nota gewijd: het Fietsbeleidsplan. 
De meeste onderdelen hiervan zijn 
helaas nog niet uitgevoerd. In plaats 
van eerst het Fietsbeleidsplan uit 
te voeren richt gemeente zich nu 
vooral op de auto en de mogelijkheid 
om een stuk duin uit te graven voor 
een parkeergarage. Het is beter, om 
eerst bestaand beleid uit te voeren 
[Fietsbeleidsplan] dan dat een nieuw 
project wordt opgestart [onderzoek 
parkeergarage], Reijnoud de Haan, 
inwoner van Egmond aan Zee

Nieuwe wandelgroep Egmond aan den Hoef
‘Anders Actieven’ is gestart met een wekelijkse wandelgroep van en naar Dorpshuis Hanswijk in Egmond 
aan den Hoef. De wandelingen zijn elke dinsdagmorgen en duren een uur tot circa 5 kwartier. De start 
is om 09.00 uur. ‘
Anders Actieven’ speelt in op de be-
hoefte onder jongere senioren die 
dicht bij huis op zoek zijn naar een 
verantwoorde en plezierige methode 
om de conditie op peil te houden. Sa-
men wandelen in de natuur stimuleert 
en inspireert, je houdt het makkelijker 
vol om er een goede, vaste gewoonte 
van te maken. In beweging blijven is 
het belangrijkste advies voor de ge-

zondheid! Vooralsnog gaat het om 
een wandeling van ca. een uur tot 
maximaal vijf kwartier. Na afloop staat 
er in het dorpshuis een kopje koffie of 
thee klaar. Iedereen loopt voor eigen 
risico mee en we zoeken met elkaar 
naar het juiste tempo. Er zijn verder 
geen kosten aan verbonden, maar 
een kleine vrijwillige  bijdrage voor 
de koffie is welkom. Marjolein Copier 

neemt voor ‘Anders Actieven’ de co-
ordinatie op zich. Zij heeft elders er-
varing opgedaan met de organisatie 
van wandelgroepen. Wie meer infor-
matie wil of wie zich wil opgeven kan 
contact op nemen via 06-46492141 
of marjoleincopier47@gmail.com. 
Gewoon op dinsdagmorgen om 9.00 
uur aansluiten en meewandelen kan 
natuurlijk ook. 

Gratis sportspreekuur buurtsportcoach 
Vanaf heden is Eefke de Vos actief als buurtsportcoach in de Egmonden. Elke maandag van 10.30 tot 
12.00 uur zit zij in Ontmoetingscentrum PostaanZee in Egmond aan Zee. Iedereen met vragen over sport 
en bewegen, of met ideeën over (uitbreiding van) lokaal aanbod is welkom om onder het genot van een 
kopje koffie bij te praten en tips en ideeën uit te wisselen. 
Dankzij een uitbreiding van de 
combinatiefunctieregeling in de 
gemeente Bergen beschikken de 
Egmonden sinds kort over een ‘ei-
gen’ buurtsportcoach. Eefke de 
Vos is het aanspreekpunt voor alle 
sportaanbieders en inwoners van de 
Egmonden. Om gemakkelijk bereik-
baar te zijn start zij per deze week 
haar wekelijks sportspreekuur van 
10.30 tot 12.00 uur in Ontmoetings-
centrum PostaanZee. ‘Inwoners met 
vragen over welk aanbod bij hen 

past, sportaanbieders met ideeën, 
lokale bewonersgroepen met idee-
en, iedereen is welkom om met mij 
van gedachten te wisselen. Heb ik 
het antwoord niet meteen paraat 
dan zoek ik het op en zorg voor op-
volging. IEen afspraak maken is niet 
nodig, het spreekuur is vrij toegan-
kelijk. Wilt u op een ander moment 
met de buurtsportcoach spreken 
dan kunt u contact opnemen per 
mail e.devos@hollandsportbv.nl of 
telefonisch via 06-14418529. 

Foto (aangeleverd) - Eefke de 
Vos is de nieuwe buurtsport-
coach. 
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Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

 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

 Allergie
 Acupunctuur
 Linda Liefting
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
hormonale klachten, pijnklachten.
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (06) 362 04 113 
www.praktijkjade.nl

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en

bedrijfseconomisch terrein

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

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

Niet voor niets ‘hapjestoernooi’
(van de redactie/John de Waard)

Het was goed dat het een ‘hap-
jestoernooi’ was afgelopen 
zaterdag bij TC Hogedijk. Het 
weer leende zich nog net voor 
een paar snelle partijtjes tennis, 
maar daar was dan ook alles wel 
mee gezegd. 

De nieuwe banen bij TC Hogedijk 
bewezen andermaal hun dienst: er 
kon hoe dan ook worden getennist: 
de aanleiding om te komen was er 
tenminste. De ‘after-tennis-party’ 
met door de deelnemers zelf inge-
brachte hapjes heeft echter niet 
onder het weer geleden. De bijna 
veertig deelnemers – met opnieuw 
weer wat aanwas van buiten de 
vereniging – zaten gebroederlijk (en 
gezusterlijk) aan de lange tafel en 
genoten van elkaars delicatessen. 
Opnieuw een geslaagde editie van 
een toernooi voor zowel leden als 
niet-leden voor TC Hogedijk.
Foto (redactie) - Er kon in ie-
der geval worden getennist. 
Allemaal een partij van een 
half uur en dan naar binnen 
voor de nazit. 

Zeevogels recht rug na rust: 3-3
(van de redactie/John de Waard)
Het zag er voor rust zeker niet naar uit: een 3-0 achterstand tegen 
Alcmaria Victrix goed maken met een absoluut niet lekker draaiend 
elftal, zonder bezieling en zonder idee. Maar het pakte na rust toch 
nog goed uit. Zeevogels rechtte de rug en in de 95e minuut maakte 
Mike Twisk via een been van de tegenstander de verlossende gelijk-
maker: 3-3.

Het spel van Zeevogels was voor 
rust niet bepaald hartverwarmend 
en dat is nog zacht uitgedrukt. Alc-
maria Victrix zat er bovenop en Zee-
vogels kon daar niet mee omgaan. 
Al in de tiende minuut scoorde Alc-
maria de openingstreffer. Die kwam 
tot stand nadat Zeevogels zelf eerst 
een dramatisch slechte vrije trap 
had afgeleverd en in de omscha-
keling verstek liet gaan. Een euvel 
dat die eerste helft wel vaker voor-
kwam. Toen in de 29e minuut Stan 
Zwartkruis deelde in de malaise van 
zijn ploeg en een afgrijselijke blun-
der maakte, stond het  2-0 en er 
leek geen vuiltje aan de lucht voor 
Alcmaria. Al helemaal niet toen tot 
overmaat van ramp voor Zeevogels 
opnieuw zwak verdedigend ingrij-
pen leidde tot de derde Alkmaarse 
treffer enkele minuten voor de rust. 
Een voorzet vanaf rechts werd fraai 
ingekopt: 3-0. De gifbeker moest he-
lemaal leeg.
Na rust een ander Zeevogels. Levi 
de Waard werd (blessure na een 
harde charge in de eerste helft) na 
rust vervangen door Valentijn En-
tius. De ploeg van Dennis Kanne 
bleek uiteindelijk toch wél in staat 
de tegenstander partij te geven en 
onder druk te zetten. Dat leidde in 
de 53e minuut tot de aansluitings-
treffer via Sven Vermeeren. Dat leek 
het sein om er nog een schepje 
bovenop te doen. Er kwam na een 
fraaie aanval nog een bal van Jeffrey 
Kruijff op de paal en een vrije trap 

van Gilles Groot werd fraai gered 
door de Alkmaarse doelman. Daar 
bleef het voorlopig echter bij. Het 
aanwezige Zeevogels-publiek be-
gon al serieus te twijfelen of er ooit 
nog een doelpunt zou vallen. Rens 
Eijlander viel in (voor Max Duinme-
ijer) om de aanval te versterken en 
hij bleek een lastig(er) te bespelen 
tegenstander voor de Alkmaarse 
verdediging. Het duurde tot de 82e 
minuut voor de tweede treffer viel. 
De voor Twan Vermeeren ingeval-
len Jelle Zomerdijk bekroonde zijn 
goede invalbeurt met een fraaie as-
sist die door Hessel Zonneveld werd 
verzilverd. Zou het dan toch nog 
gebeuren? Alcmaria Victrix deed er 
intussen alles aan om het spel van 
Zeevogels te ontregelen: van wissels 
inbrengen tot blessurebehandelin-
gen. Al dat oponthoud zou de ploeg 
echter duur komen te staan. Dik in 
de blessuretijd, in de 95e minuut, 
maakte Mike Twisk de uiteindelijk 
toch wel terechte gelijkmaker. Wel 
met een beetje geluk en via het been 
van een tegenstander, maar ook die 
doelpunten tellen. De 3-3 eindstand 
was een opluchting. Dat had het 
niet hoeven zijn als Zeevogels vanaf 
minuut één dezelfde instelling had 
gehad als na rust.
Foto (redactie) - In de eerste 
helft werd Zeevogels veelvul-
dig de voet dwars gezet door 
een strak verdedigend Alc-
maria Victrix, zoals hier het 
geval bij Hessel Zonneveld.

Wat Now!
“Gelokkig ew’k een sleetel van je ôis, den’oef jai iet in de kaauwd te staen.”
“Ieh, ben jai deer?”
“Jaadet, ke kierdere wat ik allegaer voor je n’ekocht eb. Een net sinesap-
pelenen, een bois mit vitamine C broistabletten. Deer mot je d’r ientje elleke 
dag van neme.  In een glas mit waeter oplossen en den gaet ’t broisen ‘êên. 
’t Smaekt nag lekker ook dis niks in de weg om ‘t op te drinken. Jai mot extra 

vitamines ewwe. En ik eb een pot mit kippesoep voor je n ‘emaekt. De deksel 
mot d’r nag effies of want ’t is nag ‘êêt en ’t mot nag ofkoele aers slaet ’t 
dôôd en ken je ’t gien meer êête. Eb jai al wat ‘e gêête? Zel ik een endje bol 
met een endje ofwerk maeke of eb je liever een beskoitje mit kees? Je mot 
wel goed voor je aage zerregen ‘oor! Assieblieft, een lekker soepie. Zerregt 
ai wel een beetje voor je?”
“Me-kind, ai ken waeter kôôke, koffie maeke en een endje bol smere, den 
eb je ’t wel ‘ad.”
“Eb ai je bed al verskôônd? Deer eb jai al meer den een week in legge dampe 
van de koors.” “Ai ken dat iet begaffeleen, vind’t een eele bewêêging.”
“Arrait, de loie donderstrael. Ik gaat ’t gelaik verskône den ken jai weer lek-
ker nee je nessie. Want je zien d’r nag besnipt ôit. Ik blaift iet te lang, want 
d’r is nag een boel te doen en ik ‘eb me baet nôôdig.”
“Ik docht dat ’t wel mêêviel, maer ik voel an me laif dat ik toch edââst ben. 
Ik gaat aase weer mit me biene voor de mast legge mit een warreme kroik. 
Ik eb ’t ammaer kaauwd en ben ôit’eleepeld. Arstikke bedankt ‘oor en as je 
main nag een plezier wil doen neemt den een eerinkie voor me mêê, da’s 
goed voor de griep.”
“Dat doen ik. Gaat nee je klossebak en toch fâân dat je now in je nessie 
ken blaive legge. Merrege kom ik welderis kaike ‘ oe of de vlag d’r bai staet. 
Neemt een paracetamolletje en kroipt in je ‘olletje. Tot merrege.”

Hoeverveiling 18.000 euro !!
(van de redactie/John de Waard)
Het blijft een lastig te voorspellen fenomeen: de opbrengst van een 
veiling voor een goed doel. Zo ook met de Hoeverveiling. Het zat al 
een paar jaar een beetje tegen qua opbrengst. Nog altijd zeer de 
moeite met bedragen rond de 16.000 euro, maar er zat een wat da-
lende tendens in. Dit jaar werd die tendens doorbroken en kon de 
organisatie bijna 18.000 euro als resultaat boeken. 
Met zo’n veertig kavels minder en 
vanaf het begin een goede bezetting 
in de zaal zat het tempo er lekker in. 
De veilingmeesters zetten sommige 
kavels meteen iets hoger in: goed 
voor het tempo en daarmee kom je 
al snel op een wat hogere eindprijs, 
wat uiteindelijk ook het doel van 
zo’n veiling is. Er werd behoorlijk 
geboden op een aantal leuke kavels, 
zoals een aantal keer een high wine 
voor de hospice (die voor bedragen 
rond de 200 euro weg gingen) en 
ook op de ‘eigen activiteitendag’ 
van de organisatie werd na het suc-
cesvolle evenement van de vorige 
editie goed geboden. De traditionele 
kuub mest die als laatste werd aan-
geboden verwisselde voor 150 euro 
van eigenaar. Al met al een succes-
volle en vooral ook gezellige avond.

Foto (redactie) - Er was vanaf 
het begin een goede bezet-
ting en daarmee liep de op-
brengst van de Hoeverveiling 
op tot zo’n 18.000 euro.

Bridgesoos Torenduin 
Uitslag 28 oktober 2019: 1. Fam.Zwart 70%, 2. Nettie en Joke 57,5% 3. Riet 
en Thea 55,0% 4. Fam.Eeltink 46,0% 5. Fam.tBück 42,5% 6. Hendrien en 
Mar 40,5% 7. Pum en Anneke 37,5%.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 31 oktober 2019: 1. Thea Rosendaal en Riet Baltus 59,38% 2. Mar 
Imming en Gré Eeltink 53,13% 3. Trudie en Ed Honders 50,00% 4/5. Piet en 
Ditte Greeuw 47,92% 4/5. Bertus Eeltink en Cees Imming 47,92% 6. Petra 
en Bert Maureau 41,67%.

S.V. Prins Hendrik
Dirk handhaaft zijn positie. Deze week gedonder in de glazen Jos en Mieke 
zijn er niet, stof tot nadenken over hoe de catering te regelen. Dan maar aan 
de ballen van Onno. Yvonne is absent zonder af bericht, foei. Michael kwam 
inhalen, wij zijn werkelijk een levend organisme, kom eens proeven! E-klas-
se: Dirk Roele 100; Cor Wijker 99; Carlo Zwaan 99. A-klasse: Michael Bekkers 
98; Henk Konijn 95; Nico Tuls 95. B-klasse: Leo Bakker 97; Jaap Schipper 96. 
Pistool: Henk Konijn 47; Arie Wijker 45.

Informatiemiddag (sociaal) wonen 
Voor wie meer wil weten over wonen in de Egmonden is er op donderdag 7 
november om 16.30 uur in Dorpshuis de Hanswijk in Egmond aan den Hoef  
een informatiemiddag. In de Egmonden leven er, zeker bij jongeren, veel 
vragen over wonen. 

 
• Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? 
• Hoe schrijf ik me in bij Kennemer Wonen? Hoe lang is de wachtlijst? 
• Wat kan een makelaar voor me doen? 
• En wat doet de gemeente aan de vraag naar woningen?

De informatiemiddag is juist bedoeld om op deze vragen antwoord te krij-
gen. de gemeente neemt dit onderwerp uiterst serieus en daarom is ver-
antwoordelijk wethouder Klaas Valkering ook aanwezig, net als de wijkcon-
sulent van Kennemer Wonen en een makelaar. Zij geven alle informatie en 
antwoord op woonvragen. 

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef

+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl

www.remoraproducties.nl
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WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - belastingaangiften

- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte in de tijd van 
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met 
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag 
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook 
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg 
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt 
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni-
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en 
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn. 

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en 
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau 
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal 
40,63 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zon-
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met 
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

Ferry Karssen sterkste 
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar 
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van 
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar 
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook 
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes 
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan 
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk 
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond 
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

GARAGE DE EGMONDEN

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Profiteer van 

10%
Winterkorting 

op al uw
binnenwerk

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Oud papier ten bate van Adelbert-jeugd
Aanstaande zaterdag 9 november kan iedereen zijn oud papier en karton 
weer inleveren bij Dorpshuis De Schulp. Dat kan tussen 10 uur en 12 uur. De 
opbrengst is voor de jeugd van Sint Adelbert. 

Opbrengst Zeedorpendag
Het PWN en Duinlandjesvereniging 
‘De Noord’ kijken met trots terug op 
de 8e editie van de Zeedorpendag. 
De gehele opbrengst van de Zeedor-
pendag gaat traditie getrouw naar 
het goede doel. Dit jaar waren dat 
het Hospice Egmond en de Timmer-
dorpen Egmond aan Zee, Egmond-
Binnen en Egmond aan den Hoef. 
Die opbrengst bedroeg maar liefst € 
4250,-. In jongerencentrum De Wal 
zijn onlangs de cheques uitgereikt 
aan de vertegenwoordigers van Het 
Hospice Egmond en de Timmerdor-
pen. Het Hospice Egmond ontving 
een cheque van € 2450,- . Het res-
terende deel is verdeeld onder de 

Timmerdorpen Egmond aan Zee, 
Egmond-Binnen en Egmond aan 
den Hoef.

Foto (aangeleverd) - 
Opbrengst Zeedorpendag 
verdeeld onder de goede 
doelen.

Murder-Ballad Project in Overslot
Het Murder-ballad Project is een 
multimedia-project met schilders, 
dichters, fotografen, schrijvers en 
cartoontekenaars die werden uitge-
nodigd om werk te maken rond het 
thema moord. Aan de release van 
boek en cd worden exposities en 
optredens gekoppeld in o.a. Egmond 
aan den Hoef. Op zondag 10 novem-
ber worden het boek en de cd over 
Murder-Ballad kunst met daarin 
bijdragen van o.a. Nick Cave, Henk 
Schiffmacher, Meindert Talma en 
vele anderen in museumhoeve Over-
slot  gepresenteerd . De soundtrack 
is van de band The Bullfight, met o.a. 
gastbijdragen van Birgit Schuurman 
en Mark Ritsema. Deze band zal ‘s 
middags een optreden verzorgen 

dat begint om 16.00 uur. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage voor de mu-
zikanten gevraagd. 

Foto (aangeleverd) - Murder-
Ballad project in Overslot.

Speculaasactie Zeevogels-jeugd
Dit jaar organiseert de jeugdcommissie van Zeevogels wederom een 
speculaasactie, waarvan de opbrengt geheel ten goede komt aan de 
jeugd van Zeevogels (enkele voorbeelden waar de opbrengst onder 
andere voor wordt gebuikt zijn het hoeftoernooi en ouderkind toer-
nooi). 
De jeugdspelers vanaf 10 jaar hebben 
een bestellijst ontvangen om zo hun 
vrienden, kennissen en buren langs te 
gaan. Daarnaast is er ook een online 
bestelmogelijkheid. Draagt u de jeugd 
van Zeevogels een warm hart toe, dan 
kunt u dit doen door een heerlijke 
speculaaspop te kopen bij één van de 
jeugdspelers óf door een bestelling 
te plaatsen via de website. De specu-
laaspoppen (250 gram) zijn afkomstig 
van bakker Piet Kerssens en worden 

geleverd in een mooie verpakking. 
Kosten…€ 5,- per stuk. 
Online bestellen kan viawww.zeevo-
gels.nl/speculaasactieen Zeevogels 
zorgt dat ze bij u terecht komen. 
Heeft u , of kent u iemand met, een 
eigen bedrijf en zoekt u nog een leuke 
sinterklaasattentie voor uw personeel 
en/of relaties? Dan is dit misschien 
een leuke TIP. 
Ook voor familiefeestjes een lekkere 
traktatie! 

Praat mee over het parkeerbeleid:
Online stellingen & gespreksavond
(van de redactie/John de Waard)
Parkeren heeft altijd de onverdeelde aandacht van de Egmonders. Zie 
ook de ingezonden brief daarover deze week en de meningen uit de 
raadsvergadering van afgelopen week. De aankondigingen over de 
wensen om het parkeerbeleid te actualiseren en desgewenst aan te 
passen op basis van ervaringen, wensen en ideeën bij de inwoners 
hebben ertoe geleid dat allerlei opties worden ingezet om die me-
ningen te peilen. Zoals op het online platform www.argu.co/parker-
eninbergen. Inwoners kunnen daar hun mening geven en ervaringen 
en/of ideeën inbrengen De stellingen staan tot en met 19 november 
online. 
Aansluitend vindt er een gespreks-
avond plaats waar de meest bespro-
ken onderwerpen centraal staan. De 
gemeente wil een geactualiseerd 
beleid begin volgend jaar aan de ge-
meenteraad presenteren. Wethouder 
Erik Bekkering: ‘Het bestaande beleid 
is vijf jaar geleden gemaakt. Mooi mo-
ment om daar weer eens kritisch naar 
te kijken. Dingen die goed functione-
ren houden we zo en zaken die in de 
praktijk niet werken of verkeerd uit-
pakken, kunnen we aanpassen of bij-
sturen. Daarbij is de ervaring en me-
ning van de inwoners en ondernemers 
onmisbaar. Ik nodig daarom iedereen 
uit om mee te praten op het online 
platform.’ De directe aanleiding om 
het parkeerbeleid tegen het licht te 
houden is de toenemende spanning 
tussen parkeerruimte voor inwoners, 
ondernemers en bezoekers. Bij het 
opstellen van het beleid werd destijds 
nog gesproken over hooguit vijf piek-
dagen per jaar, maar dat is duidelijk 

veranderd. Inmiddels ervaren inwo-
ners dat parkeerruimte steeds schaar-
ser wordt. Na de online raadpleging 
volgen één of meer gespreksbijeen-
komsten met inwoners. De stellingen 
uit de online raadpleging waarop het 
meest of het meest uiteenlopend is 
gereageerd worden in steeds wisse-
lende dialogen uitgewerkt tot sugges-
ties voor het nieuwe beleidsplan. De 
uitkomsten van de online raadpleging 
en de gesprekken tijdens de avonden 
worden verwerkt tot daadwerkelijke 
beleidsonderdelen of anders wordt 
met argumenten aangegeven waarom 
iets niet realistisch of uitvoerbaar is. 
als het beleidsplan klaar is hangt daar 
meteen een plan van uitvoering aan: 
de uitvoeringsagenda. In deze uitvoe-
ringsagenda staan de te nemen acties 
en uit te werken punten. Dit zal vari-
eren van direct te treffen maatregelen 
tot adviezen om bepaalde oplossings-
richtingen verder te onderzoeken op 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

DORPSGENOTEN 
zoekt een serieuze 

BEZORGER/STER
voor

EGMOND-BINNEN

072-5061201 
of info@belleman.nl WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Speculaaspoppen 
actie!!! 

Ten bate van de Zeevogels jeugd 
                                                    

 

 

 

€5,00  
Per stuk a 250 gram 

 

 

 

Te bestellen via: 

www.zeevogels.nl/speculaasactie 
 

In samenwerking met: 

 

JE PERSOONLIJKE, ALLROUND
REISREGELAAR

Amerika & Canada specialist
Reisavontuur op maat
Roadtrips

Bisschopskroft 38
1934 DG Egmond aan den Hoef

www.helloholidays.nl
info@helloholidays.nl

06 - 3334 5001
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Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Warm gebakken SCHAR
                                                      5 voor € 4,-   10 voor € 7,-

MOOIE DIKKE
volg ons nu ook op Facebook

✄
    

Verse ZALM ROERBAK                                                           
                                                 500 gr. € 7,50      Kilo € 12,50
 Ouderwets gerookte MAKREEL FILETS Naturel of Peper
    p/st € 2,75   2 voor € 5,-   met de bon 2 GRATIS dus 4 voor € 5,-

TOPKWALITEIT

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

OUDE BOEREN 500 gram 3,95

  Bij aankoop vanaf 500 gr. Cono kaas een GRATIS CULINAIRE VERRASSING ✄

BELEGEN KOMIJN  500 gram  3,95

30+ 500 gram 3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Boeren APPELTAART                       1 voor € 3,- en 2 voor € 5,-
Roomboter STROOPWAFELS        1 voor € 3,- en 2 voor € 5,-
SPECULAAS PUNTEN                                             nu 10 voor € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

EMPHIS

1969 - 2019    50 JAAR MEMPHIS    Alkmaar 24 november 2019

FOTO'S: Jacob Hubert

ZONDAG 24 NOVEMBER 
podium VICTORIE - Alkmaar

AANV. 15.00 UUR 
tickets www.podiumvictorie.nl

50 JAAR

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Expositie 'Binnen & Buiten' Museum van Egmond, E/Zee, doorlopend. 
Expositie Cyril Wullems, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, tot 14 december.
Expositie Kunst Vlakbij, Galerie De Kapberg, E/Hoef, tot 8 december

NOVEMBER
Di 5 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 5 Sociaal team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Woe 6 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Woe 6 Kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Woe 6 Griepprik, De Schulp, E/Binnen, 19-20u
Do 7 Repair Café, Prins Hendrik Stichting, E/Zee, 13-15u
Do 7 Eettafel De Schulp, E/Binnen, 12.30u
Do 7 Huiskamer, De Schulp, E/Binnen, 14u
Do 7 SpaansaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10.30 u
Do 7 Internationale kookavond, PostaanZee, E/Zee, 18u
Do 7 Informatiemiddag Sociaal Wonen, Hanswijk, E/Hoef, 16.30u
Vrij 8 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Vrij 8 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Vrij 8 CreatiefaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Za 9 Oud papier inbrengen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Zo 10 stiltewandeling, start Nachtegalenpad, PWN bord. E/Hoef, 7.30u
Zo 10 Filmmiddag, De Schulp, E/Binnen, 14.30u
Zo 10 Tango-concert in Slotkapel, E/Hoef, 14u
Zo 10 Murder Ballad project, Overslot, E/Hoef, 16u
Ma 11 Wandelen, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Di 12 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di 12 Sociaal team, PostaanZee, E/Zee, 15u

KERKDIENSTEN NOVEMBER
Woe 6 Kerkdienst steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u
Vrij 8 Kerkdienst Maria Alacoque, E/Hoef, 9.30u
Zo 10 Kerkdienst Prot kerk E/Zee, 10u
Zo 10 Kerkdienst Maria Alacoque, E/Hoef, 10u
Woe 13 Kerkdienst Steunpunt Adelbertus, E/Binnen, 9.30u

JOOOI
Moeten hier nu wel of geen toeristen komen? Als alle/veel toeristen weg blijven wordt het hier behoorlijk schraal 
denk ik zo. Als je nog meer parkeerplekken aanlegt, komen er waarschijnlijk nog veel meer toeristen en wordt het 
hier veel te druk. Ja kan nu af en toe al je kont niet keren. Er is nu al te weinig parkeerruimte, maar is die er ooit 
genoeg voor een kustplaats als Egmond aan Zee? Is het niet gewoon een kwestie van vol is vol? En misschien moet 
vol wel wat eerder vol zijn. Als u me nog begrijpt…

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

wekelijkse column van KD de Bocht

Besjes Tekst: Trix van der Veen
Elk jaar in het najaar is het raak:
kijken hoe de vogels zich met smaak
tegoeddoen aan rode snoepkraam
van de taxusbesjes naast mijn voorraam.
Zo vol is de boom nog nooit geweest,
maar wat vreemd: geen enkel vogelbeest!
Zijn de merels dood, gaan de besjes rot-
ten?
Ach, mocht ik nu ook weer vogels spot-
ten!
En ja, eindelijk kwam tijdens mijn ontbijt
een merelman eens kijken, en het vrouw-
tje nam de tijd
om de kust eerst grondig te verkennen
voor ze zichzelf met besjes ging verwen-
nen.
Eerst nam ze er vrij gretig ééntje in de bek
en toen vertrok ze naar een and're plek
uit mijn zicht! Toen kwam een vink, ge-
volgd door...
urenlange rust, nee, niets te zien, hoor!
Ze namen alle tijd, de vogels, om te fou-
rageren;
heel af en toe kwam er maar eentje naar 
mijn tuin.
Vlogen ze ondertussen helemaal naar 't 
duin?
Ik zat te tandhakken, wilde ze fotogra-
feren.
Dat is dus niks geworden. Ik kan er niet 
onderuit:
een vogelfoto nemen vraagt om snelheid 
èn geduld.
Voor ik kon knippen was de bek alweer 
gevuld
en 't beestje weggevlogen met de buit.

 De vogels leerden me een wijze les:
"hou jij je maar bij dichten, oude ..... 
bes!"

INGEZONDEN: Open brief aan Janina Swart / KIES Lokaal
Beste Janina,
Museumhoeve Overslot is een burgerinitiatief voor en door Egmonders, en dan zou je toch mogen verwachten dat 
we gesteund zouden worden door een partij als KIES Lokaal. We betreuren het dat zowel jijzelf als de meeste leden 
van je fractie nooit de moeite hebben genomen om kennis te nemen van onze collecties, of de drukbezochte muzie-
koptredens te bezoeken op de zondagmiddag, waardoor wij vinden dat de fractie van KIES Lokaal geen goed beeld 
kan vormen van onze activiteiten. Voor een partij die zich uitgeeft als een partij voor de burgers van de Egmonden 
een zeer kwalijke zaak. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van museumhoeve Over-
slot binnen het Slotkwartier. Toen wij in 1998 door de gemeente Egmond gevraagd werden om culturele activiteiten 
te ontwikkelen konden we ons niet voorstellen dat we zouden uitgroeien tot Museumhoeve Overslot met meer dan 
10.000 bezoekers per jaar, uit de Egmonden en ver daarbuiten. De grootste publiekstrekker binnen het Slotkwartier!
Museumhoeve Overslot is ook een belangrijke slechtweer locatie binnen de Egmonden, en daarom doen we een 
dringend beroep op jou als fractieleider van KIES Lokaal om aan Raadslid Ron Karels  te vragen af te zien van zijn 
stemrecht met betrekking tot museumhoeve Overslot, vanwege zijn betrokkenheid als directeur van Museum de 
Broeker Veiling, dat direct op de Egmondse toeristische markt adverteert. Langs de Hoeverweg staat o.a. een groot 
affiche in de Duitse Taal om bezoekers Museum de Broekerveiling te laten bezoeken. De gemeenteraad heeft inder-
tijd duidelijk gesteld dat er draagvlak onder de bevolking moet zijn voor de door het college voorgestelde plannen. 
Wij hebben inmiddels meer dan 1100  handtekeningen opgehaald tegen deze plannen en voor het behoud van 
museumhoeve Overslot in de huidige vorm. Daarom vragen we je dringend  om hoeve Overslot uit de plannen te 
halen, waarmee je een prachtig museum en culturele ontmoetingsplek behoud voor de Egmonden en de gemeente 
Bergen behoed voor een enorm financieel debacle. Het spijt ons zeer dat we ons gedwongen voelen deze brief te 
moeten delen met de pers en de andere fracties, dit vanwege het feit dat we geen enkele reactie hebben gehad op 
onze eerdere brieven. We krijgen heel veel steunbetuigingen vanuit de bevolking en hopen daarom dus ook op de 
steun van KIES Lokaal,  Met vriendelijke groet, namens bestuur en vrijwilligers van Museumhoeve Overslot,  Fred 
Valkering - voorzitter

In moderne tijden kan het zomaar snel gaan. Zeker als je de betrokkene zelf bij de geadresseerden zet. 
De reactie van Janina Swart is daarom ook beschikbaar om te publiceren. Voor de volledigheid plaatsen 
we die er dus meteen maar bij. Dan is alles duidelijk.

Geachte meneer Valkering,
 Zeer verbaasd ben ik over uw brief waarin u stelt dat ik of leden van mijn fractie nooit de moeite hebben genomen 
om kennis te nemen van de collecties, en/of muziekoptredens. Hierbij verzeker ik u dat verschillende leden van onze 
fractie en ondergetekende meerdere malen Hoeve Overslot hebben bezocht en dat wij een uitstekend beeld heb-
ben van uw activiteiten. Ik durf met zekerheid te stellen dat ik misschien wel beter op de hoogte ben dan andere 
bestuurders omdat ik in de periode 2010-2012 zeer intensief ben betrokken bij de plannen voor het Slotkwartier. 
Wij betreuren het dan ook dat u niet op de hoogte bent van al onze bezoekjes aan Hoeve Overslot/Slotkwartier en 
de tijd en energie die wij in voorliggende plannen hebben gestoken.  Ons doel is om van het Slotkwartier een mooi 
aantrekkelijk gebied te maken voor zowel inwoners als bezoekers. KIES Lokaal is een partij voor alle inwoners van 
de gemeente Bergen en wij vinden dat het Slotkwartier een verrijking voor onze gemeente is. 
 Namens de fractie van KIES Lokaal,
Met vriendelijke groet, Janina Swart, fractievoorzitter.


