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www.uitvaartverzorgingduin.nl
de Rooms-Katholieke kerk, 1000 jaar
Egmond tot de ondernemersvereniging. Gerard was overal bij betrokken.
Na zijn pensionering deed hij Drukkerij Belleman over aan Remi Beukers,
met Emmy Meijering als redactrice.
Op 22 november 2000 viel het eerste
BES Contact op de deurmat, ook uitgebracht in Bergen en Schoorl onder
de vleugels van Rodi Media, maar dat
was geen lang leven beschoren.

Gerard had na de oorlog de drukkerij van zijn vader overgenomen, met
de onvoorwaardelijke steun van zijn
vrouw Nel. Zij moest hem vaak missen, omdat hij steeds op pad was voor
het Contact. Naar raadsvergaderingen, naar diverse gebeurtenissen in de
weekenden en ga zo maar door. Gerard
zat in vele besturen, uiteenlopend van

endformaat. Afgelopen zomer schreef
Gerard zijn laatste klusje voor Schakels. Daarna was het mooi geweest.
Er was geen man in Egmond die zo
goed kon schrijven en vertellen over
Egmond als Gerard Belleman. Zijn
stukjes werden gevreten, waar ze ook
werden gepubliceerd. De laatste tijd
begon zijn gezondheid hem parten te
spelen. Gerard belandde in het ziekenhuis en werd daarna verzorgd in
Huize Westerhout in Alkmaar. Vorige
week mocht hij naar huis en daar is
hij in de nacht van vrijdag op zaterdag
in zijn slaap op 89-jarige leeftijd overleden. Dat hij moge rusten in vrede.

Gerard was er trots op dat Drukkerij
Belleman vervolgens een eigen blad
uitbracht, Dorpsgenoten: gedrukt op
een mooi, dik, wit papier en in week-

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).

En verder in Dorpsgenoten:
Plannen Slotkwartier gaan door
Wonen in recreatiewoningen: schiet nog niet op
Gezicht van KIES Lokaal naar de achtergrond
Herbouwplan De Klok is bekend!

Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Drukkerij Belleman

Van Os Outlet

is vrijdag 15 november
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3
Voorstraat 116 Egmond aan Zee

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

i.v.m. het overlijden van

www.charonuitvaartbegeleiding.nl

onze voormalig eigenaar

Afscheid nemen met heel je hart.

Gerard Belleman

Dag en nacht bereikbaar

06 21 51 61 30

DORPSGENOTEN

Uitvaartbegeleiding
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Gezicht van KIES Lokaal naar
de achtergrond van de politiek
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Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

(van de redactie/John de Waard) Van betrokken burger tot het (Egmondse) gezicht van de lokale partij KIES Lokaal. Het kan vreemd lopen.
Janina Swart houdt het echter voor gezien. Per 12 december verdwijnt ze naar de achtergrond en verlaat ze de fractie. Swart slaat
een nieuwe weg in als coördinator van het Hospice in Beverwijk.
Daarnaast exploiteert zij al 25 jaar Groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen. Bij elkaar wordt dat te veel om de rol van
fractievoorzitter er bij te kunnen hebben.

Linda Liefting

Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten,
huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

hormonale klachten, pijnklachten.

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Telefoon (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl
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,,Om een lang verhaal kort te maken…..”
Het was zijn gevleugelde uitspraak als hij op zijn praatstoel zat. En dat
zat hij vaak en graag. Wat ons betreft had het verhaal nog veel langer
mogen worden, maar dat heeft niet zo mogen zijn.
We moeten afscheid nemen van een lieve man, een inspirerende vader
en een wijze opa die voor elke situatie een filosofische tekst paraat had.

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

GERARDUS ANDREAS BELLEMAN
Egmond aan den Hoef
17 augustus 1930

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

wasserij
dubbelblank

Foto (redactie) Janina Swart, toch het gezicht van KIES Lokaal,
verdwijnt naar de achtergrond van de politiek om nieuwe wegen in
te slaan.
‘Het is nu een goed moment om die politie. We hadden bedacht dat twee
beslissing te nemen. Er staat een zetels wel haalbaar moest zijn en dat
stabiele partij met goede mensen. drie al heel goed zou zijn. Het werden
Er is een stevige coalitie die belang- er toen (2014) zes. De mensen wilden
rijke besluiten heeft genomen en veel blijkbaar een ander geluid horen dan
daarvan hebben (bijna) groen licht dat wat ze altijd al hoorden.’
qua uitvoering. Daarnaast ligt er een
focusagenda waarin de vijf coalitie- De polarisatie die de laatste tijd nogal
partijen prioriteiten hebben gesteld eens in de media komt, ziet Swart toch
en die voor de komende twee jaar iets anders. ‘Via vooral sociale media
leidend is. Ik denk dat we in de afge- worden politici regelmatig aangevallopen periode roerige tijden hebben len op een manier waarbij elke nuangekend, maar zeker ook veel hebben ce ontbreekt. Maar zeker niet alleen in
bereikt. We hebben ons gezicht la- Bergen. Het lijkt dan alsof de wereld
ten zien en een wezenlijke bijdrage in twee kampen is verdeeld die recht
geleverd. Bijvoorbeeld aan zaken als tegenover elkaar staan. Dat weiger ik
beperking van de lasten voor de bur- echter te geloven. Er is ook een grote
ger, het terugdraaien van de eigen bij- middengroep die je niet of nauwelijks
drage in de huishoudelijke zorg en – hoort. Een groep die zich zowel niet
vooral de laatste tijd - meedenken aan tot het ene als het andere kamp voelt
oplossingen voor de noodzaak aan aangesproken. Wat je altijd hoort zijn
betaalbare woningen voor Egmon- echt de uitersten. Daardoor lijkt het
ders, bijvoorbeeld door het inzetten meteen veel extremer.’
van recreatiewoningen voor tijdelijk
Swart is meer van de verbinding.
permanente bewoning.’
Terugkijkend ziet Swart dat de politiek Dat trok haar in de politiek: mensen
vooral een kwestie is van veel tijd en bij elkaar brengen en iets tot stand
energie investeren. ‘Of die investering brengen. Daar is ze nog steeds optier uitkomt is de vraag, maar je wilt je mistisch over. Maar nu wordt het tijd
hard maken voor zaken die jij belang- om nieuwe wegen in te slaan. ‘Ruimte
rijk vindt voor je achterban. Dat bete- maken voor nieuwe mensen die op
kent vaak ook concessies doen, om- hun manier idealen proberen te verdat je nu eenmaal altijd met anderen wezenlijken. Michel Smook gaat de
moet samenwerken. We hebben (nog) rol van fractievoorzitter overnemen en
niet alles bereikt wat we misschien wie straks bij de verkiezingen (2022)
zouden willen, maar toch, ik heb er lijsttrekker wordt, zien we nog wel.
Ik heb er alle vertrouwen in dat ook
wel een goed gevoel over.’
Swart nam in 2014 met ‘haar’ partij, in de toekomst zowel de Egmonders
KIES Lokaal voor het eerst deel aan als de mensen uit Bergen en Schoorl
de gemeenteraadsverkiezingen en zich bij ons vertegenwoordigd zullen
veroverde meteen zes zetels. Bij de voelen. Wat mij nog rest is alle menlaatste verkiezingen (2018) bleek dat sen te bedanken die al die jaren hun
het niet om een eendagsvlieg ging: vertrouwen in mij hebben gesteld. Het
de partij bleef de grootste fractie met was een intensieve en leerzame perivijf zetels. Samen met Else Trap stond ode. De komende periode ga ik met
Swart destijds in 2014 aan de basis het bestuur en de fractie bespreken
van het succes, vooral bij Egmonders. op welke wijze ik nog actief betrok‘We zijn er voor alle inwoners van ken kan blijven. In ieder geval zal ik
Bergen. Else heeft destijds veel stem- de fractievergaderingen bijwonen en
men uit Bergen binnengehaald en ik zal mijn kennis en ervaring zoveel mowerd voor de Egmonders het gezicht. gelijk met de leden van KIES Lokaal
Bij elkaar werd het een enorme en blijven delen.’
onverwachte entree in de Bergense

Egmond aan Zee
9 november 2019
Egmond aan Zee Nel Belleman - de Wit
Collonges (Fr) Jeroen en Joëlle
Jérôme

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Amsterdam Saskia en Rob
Famke
, Fleur

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Egmond aan den Hoef José en Ron
Sidney en Mandy
Sebastiaan

WINTER

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

Amsterdam Rob en Eva
Joep
Correspondentieadres:
Burgemeester Eymaplein 2
1931 GC Egmond aan Zee

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

ZENT

Wie afscheid wil nemen van Gerard is welkom tijdens de avondwake
op donderdagavond 14 november om 19.00 uur in de Oud-Katholieke kerk St. Agnes aan de Voorstraat 112 in Egmond aan Zee.

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 15 november om 11.00 uur
in de Agneskerk.

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

De familie zal daarna in besloten kring Gerard naar zijn laatste rustplaats begeleiden. U bent na de dienst van harte welkom in het Verenigingsgebouw aan de Julianastraat 5 in Egmond aan Zee, waar de familie zich later bij u zal voegen en er gelegenheid is tot condoleren.

DEVOTIO

SCHILDERSBEDRIJF

Toewijding in uitvaartverzorging

VAN DE GIESEN

Uitvaartverzorger sinds 1992

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

Amerika & Canada specialist
Reisavontuur op maat
Roadtrips

Wij helpen u graag

06 - 3334 5001
www.helloholidays.nl
info@helloholidays.nl
Bisschopskroft 38
1934 DG Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN

072 5825521
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Plannen Slotkwartier gaan door,
‘bewoners’ meteen onder druk gezet

Egmond rouwt om de man die jarenlang het
gezicht was van het Contact met de Egmonden,

(van de redactie/John de Waard)Het was voor niemand nog een verrassing: de plannen voor het Slotkwartier
gaan door. Echter, een amendement zette de zaak nog wel even op scherp voor de ‘bewoners’ van nu
en straks. Voor Historisch Egmond geldt dat ze duidelijk moet maken hoe zij de professionaliteit van de
exposities gaat realiseren (en handhaven). Voor Stichting Hafre geldt dat zij inzicht moet geven in hoe zij
de samenwerking met de komende uitbater van het restaurant ziet. Kunnen zij niet voor 1 maart 2020
daarover duidelijkheid scheppen, dan houdt het voor beide instellingen na 31 maart 2020 op in het
Slotkwartier.

GERARD BELLEMAN
Met een passie voor Egmond is hij jaren lang
het boegbeeld geweest van ons bedrijf.

Foto (redactie) Plannen rond
Het Slotkwartier in Egmond aan
den Hoef: goedgekeurd door
de raad. Maar de ‘bewoners’
worden wel meteen onder druk
gezet.

Wij zullen hem missen.
Namens Drukkerij Belleman
Anita, Remi en Donald Beukers, Jaap Lotstra

Het amendement dat werd ingediend
door D66, VVD, CDA, KIES Lokaal
en BBB werd aangenomen met alleen de Groen Links fractie die tegenstemde. Die laatste fractie stelde
overigens nog aardig wat vragen bij
de behandeling van dit onderwerp.
Dat ontlokte burgemeester Hafkamp
de opmerking dat die vragen eigenlijk beter in de Algemene Raadscommissie (ARC) gesteld hadden kunnen
worden. Groen Links (Ineke BraakVan Kasteel) lichtte toe dat die vragen
naar aanleiding waren van wat ze
van omwonenden hadden vernomen.
Opmerkelijk voor een onderwerp dat
al maanden, zo niet al jaren speelt.
Het amendement was volgens de indieners ingegeven door het idee dat
wanneer de gemeente er een bedrag
van enkele miljoenen euro’s insteekt,
er ook wel wat terugverwacht mag
worden, aldus Marcel Halff (D66).
Daar kon de rest van de raad zich
prima in vinden. Een en ander bete-

Onverwacht is ons oud bestuurslid

Gerard Belleman
overleden.
Gerard was een drijvende kracht bij "de Parel",
die met zijn grote kennis van de Egmonden
steeds waardevol zijn bijdragen leverde.
We zullen Gerard missen;
een lieve, innemende parel van ons Derp.
We wensen Nel en de familie
alle sterkte bij dit grote verlies.

Uitslag donderdag 7 november 2019:
1. Bertus Eeltink en Cees Imming,
57,29%; 2. Trudie en Ed Honders,

56,25%; 3. Piet en Ditte Greeuw,
50,00%; 4. Thea Rosendaal en Riet
Baltus, 47,92%; 5. Petra en Bert Mau-

reau, 46,88%; 6. Mar Imming en Gré
Eeltink, 41,67%.

‘Tijdelijk permanent’ wonen in recreatiewoning
schiet nog niet op

Lieve Gerard

(van de redactie/John de Waard) Het wil maar niet vlotten om recreatiewoningen tijdelijk permanent te laten bewonen. Er zijn welgeteld
twaalf aanvragen van eigenaren gekomen naar aanleiding van de
mogelijkheid dit te doen. Van die twaalf kunnen er al negen naar de
prullenbak worden verwezen, omdat die niet voldoen aan de eis van
‘parkeren op eigen terrein’, een voortvloeisel van het parkeerbeleid
en vanwege de ‘onbereikbaarheid voor hulpdiensten’ een gevolg van
het Bouwbesluit.

Bedankt voor je decennia
lange inzet voor
“OV De Eendracht”.

Foto (aangeleverd) Ron Karels: ‘We willen allemaal meer betaalbare
woonruimte, maar het komt er maar niet van door moeizame regels
over parkeren op eigen terrein…’

Medebedenker van
de eerste braderie van “Nederland?”

Dit tot grote frustratie van Ron Karels (KIES Lokaal): ‘Dan moet toch
het beleid daarvoor aangepast (kunnen) worden? We willen dit allemaal,
er is een grote nood aan betaalbare
woonruimte en dan gebeurt dit. Het
kan niet, want je kunt geen auto op
het eigen terrein parkeren. De parkeerdruk zou toenemen. Wat is nu
erger qua parkeerdruk: een toerist die
zijn auto de hele dag in de straat laat
staan of zo’n (tijdelijk permanente)
bewoner die ’s morgens gewoon naar
zijn werk gaat en aan het eind van de
dag zijn auto weer gaat parkeren? Ik
denk dat het eerste aanzienlijk meer
parkeerdruk geeft en ervoor zorgt dat
mensen blijven rondrijden op zoek
naar een plaatsje voor hun auto.’ Een
andere frustratie van Karels is dat volgens het Bouwbesluit hulpdiensten
zo’n recreatiewoning moeten kunnen
bereiken. Karels: ‘Het maakt dus niet
uit dat een toerist die zijn heup breekt

Namens alle oud bestuursleden
en ondernemers!
Bedankt voor al je raad!
Jorgen van Amstel
Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

betekent ook dat een eventuele herbestemming naar aanleiding van een
negatief blijvende exploitatie mogelijk
moet zijn. Met andere woorden, betaalt het geïnvesteerde geld zich niet
(ooit) uit door een minstens neutrale
exploitatie, dan kan de raad besluiten
de bestemming terug te draaien. Het
draait dus allemaal om een duurzame
professionele exploitatie, zoals Wilma
Grooteman (CDA) het formuleerde.
Volgens Tannie Glas (KIES Lokaal) is
het besluit inclusief amendement ‘een
goede uitkomst die recht doet aan
alle participanten en exploitanten’.

kent nu dat de eerste stappen gezet
kunnen worden naar het opknappen
van dit gebied en het geschikt maken
om als ‘historisch hart’ van Egmond
aan den Hoef te gaan dienen. Om
daadwerkelijk een oogje in het zeil
te kunnen houden pleitte Cees Roem
(VVD) er nog voor om een soort ‘raad
van toezicht’ in te stellen die alle gebruikers vertegenwoordigt en namens
hen de voortgang in de gaten houdt.
‘Alle gebruikers krijgen de tijd wat
ons betreft om zich te bewijzen, maar
we willen wel graag de vinger aan
de pols houden.’ Het amendement

Bridgeclub Egmond aan Zee

Het bestuur van
Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee.

Petra van der Meer
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Bereikbaar 24/7

DORPSGENOTEN

niet bereikt kan worden, maar wel als
iemand daar woont? Het moet toch
niet gekker worden.’ Reden voor een
amendement dat een einde zou moeten maken aan die obstakels. Het was
ook reden om een volgende stap te
zetten: parallel aan de mogelijkheid
om via zo’n zogenaamde procedure
Vergunningsaanvraag Omgevingswet, kan de gemeente via een bestemmingsplanwijziging (tijdelijk voor
vijf jaar, met een optie voor nog vijf
jaar) alsnog dit doel bereiken. Volgens
wethouder Klaas Valkering kan dat
namelijk ook. ‘Het is zelfs een optie
die ik als raadslid al had voorgesteld,
maar die door de toenmalige wethouder en de raad werd verworpen.’ Wat
Van Huissteden (PvdA) de opmerking
ontlokte dat het toch wel handig zou
zijn geweest als deze optie destijds –
en nu ook – beter verwoord en onderbouwd in de stukken had gestaan.
‘Dan hadden we onszelf veel tijd

4

en moeite kunnen besparen. Ons is
voorgespiegeld dat de bestemmingsplanprocedure niet aan te raden was
vanwege het schijnbare definitieve
karakter. Nu blijkt het allemaal wel
gewoon met een bestemmingsplanwijziging te kunnen, mits de voorwaarde tijdelijk voor vijf jaar maar
wordt toegevoegd.’ Het resultaat van
dit alles is dat nogmaals wordt getracht om dit vlot te trekken en dat
tegelijkertijd een pilot wordt gestart
met die bestemmingsplanregeling.
Dat scheelt veel tijd, geld en moeite
voor de betrokkenen. Als de pilot
slaagt, dan zou het systeem van dit
‘paraplubestemmingsplan’ ook voor
de rest van de gemeente toegepast
moeten kunnen worden.
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‘Reparatie’ bestemmingsplannen onderzocht

“ Het is niet goed zo…
Ik ben nog maar 51, ik snap het niet “

(van de redactie/John de Waard) Nadat de Raad van State het raadsbesluit tot het vaststellen van de bestemmingsplannen Watertorenterrein en de voetbalfusielocatie heeft vernietigd (dus niet de bestemmingsplannen zelf in hun geheel!), wordt nu een poging gedaan om te zien of die bestemmingsplannen kunnen
worden aangepast met ‘een reparatie’. De gemeente Bergen onderzoekt daarvoor de mogelijkheid.

Hoe is het mogelijk dat wij nu afscheid moeten
nemen van mijn lieve Brigitte,
onze lieve mama, dochter, zus en tante

Foto (redactie) Tijdens de raadsvergadering moest wethouder
Klaas Valkering even een spoedoverlegje over de bestemmingsplannen met een aantal van zijn
ambtenaren beleggen…

Brigitte Langedijk
* 18 september 1968

9 november 2019

Melvin, Skip, Ole

Het gaat om een aantal aanvullende
onderzoeken die volgens de Raad
van State nu nog ontbreken. Voor de
voetbalfusielocatie gaat het dan om
een uitwerking in cijfers naar de effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid
van een sportcomplex; en er moet
worden uitgezocht wat de effecten
zijn op het woon- en leefklimaat van
een parkeerterrein/transferium bij het
nieuwe complex. Voor de plannen bij
het Watertorenterrein moet worden
uitgezocht hoe het zit met de stikstof-

Tiny en Cor in liefdevolle herinnering
Dennis, Charlie
John en Julia, Robin, Marin, Aryan, Tara

uitstoot (in het kader van de inmiddels beruchte PAS-wetgeving). Uit
de uitkomsten van de onderzoeken
moet blijken of het repareren van de
bestemmingsplannen haalbaar is. Het
onderzoek zal zo snel mogelijk starten, maar er is nog niets te zeggen

Iedereen is welkom om afscheid van Brigitte
te nemen op donderdag 14 november
van 19.00 tot 20.30 uur in het Witte Kerkje,
Raadhuisweg 32 in Heiloo.

over wanneer daar de uitkomsten van
bekend zullen zijn. Zijn die er, dan zal
het college van B&W een besluit nemen over de verdere gang van zaken
rondom deze projecten.

De uitvaart is op zaterdag 16 november
om 13.30 uur in crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2 in Driehuis.

Lotte Hopman geniet van eerste interlands

Voor Skip en Ole willen wij graag herinneringen
aan Brigitte verzamelen;
www.charonuitvaart.nl/condoleances/
brigitte-langedijk/

(van de redactie/John de Waard) Je zou misschien op het eerste gezicht denken dat wanneer een Nederlands
vrouwenzaalvoetbalteam tegen een Pools vrouwenzaalvoetbalteam aantreedt het een gelopen koers is
voor Nederland. Het is echter verre van dat. De Poolse dames staan zelfs hoger op de UEFA-ranking dan
de Nederlandse. Zo beschouwd was de nipte zege op zondag (1-2) en het gelijke spel op maandag (0-0)
in Polen voor Nederland juist een goede prestatie.

Fam. Blok
Bisschopskroft 24, 1934 DE Egmond aan den Hoef.

“Jezus Christus”
Wat gaan wij je missen!
Esther
Jeroen

Foto (aangeleverd) Lotte Hopman in actie in Poznan (Polen)
voor het NL vrouwenzaalvoetbalteam.

Moegestreden, tot de laatste strohalm
onze lieve

Lotte ontvangt als debuterend
international haar ‘haasje’
van bondscoach Niña George-Koek.

zeg maar. Echter, tegen het eind van
de wedstrijd riep de bondscoach toch
dat we moesten gaan warmlopen en
kon ik nog wat minuten maken. Mijn
eerste actie betekende gelijk een gele
kaart… Mooi affiche, maar niet heus.’
Op de maandag hetzelfde ritme als
de zondag: ontbijten, trainen, rusten
en voorbereiden op de wedstrijd, met
bespreking en vertrek naar de hal.
‘Het is wel gaaf om dan in de lineup te staan tijdens het volkslied. Op
het veld heb ik de absolute top net
niet gehaald, maar dit maakt veel
goed.’ Lotte voetbalt sinds ongeveer
anderhalf jaar op het hoogste niveau

De Egmondse Lotte Hopman was voor
het eerst geselecteerd voor dit Nederlands team en legt uit: ‘Dit Poolse
team was al eerder op eindrondes
van EK en WK, dus het zou zeker geen
‘makkie’ worden. Als dat al bestaat in
het voetbal. We moesten vol aan de
bak.’ Lotte zelf heeft volop genoten
van deze eerste keer op ‘interlandweekend’. ‘Het smaakt zeker naar
meer. Het hele weekend bestond uit
trainen, rusten en spelen en dat bevalt
me wel. Het sfeertje eromheen ademt
aan alle kanten voetbal. De eerste
interland zou ik eigenlijk niet in actie
komen, ik zat niet bij de eerste acht,

Brigitte Langedijk
onze schoondochter, schoonzus en tante

in de zaal bij TeamAlkmaar/Sportstars
en traint daarvoor twee keer in de
week. Dat Alkmaarse team voert de
ranglijst aan en dan val je op bij een
bondscoach. ‘Het is wel jammer dat
nu pas weer in april volgend jaar een
volgende kans is. Ik hoop natuurlijk
dat ik er dan weer bij ben. De bondscoach was tevreden, dus als ik ‘vormbehoud toon’ zoals dat heet, dan lukt
me dat vast. Ik vind het leuk dat ik
na anderhalf jaar in de zaal nu al
word geselecteerd. Doe ik waarschijnlijk toch wel iets goed en het is een
mooie motivatie er nog meer energie
in te steken…’

Jans en Cor
Raymond en Mandy

Mara, Roan, Jasmijn, Yvaine

Brigitte, onze lieve vriendin!
Attent, altijd geïnteresseerd,
intelligent, bescheiden, niets teveel
Onze spiegel, onze raadgeefster
Nooit meer je herkenbare lach

Trekpop 2019: acht topbands gratis te horen

Zeg me dat het niet zo is......

Op zaterdag 16 november wordt in sportcafé de Watertoren in Egmond aan Zee al weer de 8ste editie
van muziekfestival Trekpop gehouden. Vanaf 18:30 uur zijn de deuren geopend, de eerste band zal om
19:00 de eerste noten laten horen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren in de Egmonden en omgeving, en dat een lekker koud biertje verkrijgbaar.
spelen de bands enkel in het sportcafé is te begrijpen na de eerdere edities. Genoeg ingrediënten dus om er weer
en dus niet meer tegelijk in de sport- Ieder jaar slaagt de organisatie er een supergezellig muziekfeest van te
zaal. De volgende bands zullen hun in om een aantrekkelijk programma maken en oude ‘Fuse’-tijden te laten
acts opvoeren: NML, Slippery Twins, samen te stellen. Voor de bands is herleven. Iedereen is welkom! En het
The Waxers, Poontang Riders, Piet Trekpop een mooi platform om zich mooiste: om het zo laagdrempelig
Visser Band, So Be It, Miss Lady en van hun beste kant te laten zien en mogelijk te houden, is de entree is dit
Black Rose. Een gevarieerde mix dus voor muziekliefhebbers en mensen op jaar helemaal gratis. Waar kom je dit
van rustig en hard, jong en oud, eigen zoek naar nieuwe acts, een ideale ge- nog tegen, acht topbands voor nop
nummers en covers, gitaar en synthe- legenheid om bands te spotten. In het zien optreden?
sizer, etc. Kortom, voor ieder wat wils. sportcafé is het altijd goed vertoeven,
Inmiddels is Trekpop een breed begrip er zijn lekkere versnaperingen en er is

DORPSGENOTEN

Paulien
Mark

Zeg me dat het niet zo is......
Zeg me dat het niet waar is!
Bastienne
Ellen
Esther
Gonny
Helen
Inge
Irma

Jeanine
Jel
Mirenka
Paulien
Peel
Tam
Partners & kids
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Wat Now!
“Zo me-kind, ‘oe gaat ’t mit je? Je
zien d’r nag een bietje benipt ôit en
deer voor kom ik je effies op’ale om
op een bankie te zitte op ’t Aimaplain.
D’r is gien zuchie wind en je krag gratis en voor nies een zootje vitamine
D in je laif en dat eb je now nôôdig.
Deer ken gien sinesappel têêge’n op.”
“Now, ’t is zêêker kostelijk. Ik ben
temet drie wêêke iet bôiten’ewêest.”
“Jaadet, en jai mot goed êête, want
wat jai êêt da’s van wind en waeter,
deer zel jai iet beter van worre. We
gaen aase nee de Jumbo en den een
paer gezongde bôôskippe ‘aale, deer
kom jai weer van bai. Groente mot
je êête en froit. En we gaen om een
pongd gak voor een gakbal mit een
ôiëntje. En een lekker speklappie voor
bai de zierkôôl. Eerappels zal je nag
wel ewwe. Eb jai ôôk in de krant ‘eleze
dat d’r in Berrege een grôôt ois wordt
‘ebaauwd weer je saeme ken weene?
Iederien eb z’n aage bedoening en

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.

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

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

kamer en douche maer je weent iet ongze Gerard Belleman is d’r gien
allien. Ze ewwe saeme een kêêke meer. Ai was al een taid iet goed en
en een ôiskaemer weer ze van alles now is ie estirreve. Ik ken ’t nag iet
kenne doen. Da’s toch een prachtige begraipe maer we zalle zain penneôitvinding want de biere lette op je vruchten missen. Iederien ken de man
en op mekaer. Den motte ze wel oit en ai was êêuwig bêêzig mit alles wat
d’r woning en ken deer weer een aer mit derrep te maeke ad.”
in. Ik vind ’t een mooi plan. ’t Ken ôôk “Ieh mââd, wat een verskrikkelijk
in een aere plaes weeze ‘oor zo goed nieuws.”
ew ‘k het iet in me hoofd zitte. Zo ken “Zeg dat me-kind, ’t zal voor derrep
je op je aage wêêne maer tegelaik ‘eb een êêle slag wêêze. Kom, leete we je
je een mooie gemêenskap die mekaer booskippe nee je ois brenge. Wai keneen beetje in de gaten aauwt. En ze ne ’t iet verangdere en ai was zo een
kenne de taeken verdêele want iede- sociaal mens. Wai zalle de man misrien eb wel een ding weer ai goed in sen maer zain vraauw ôôk. Op ongze
is, net ten?” “Jaadet, maer eerst mot lêêftaid gebeert het alle wêêken.”
ier de Hospice van de grongd komme. “Ik gaat aase gelaik een mooie kaert
Klokbaibekend!
Dekker.”
Ze ewwe nag zatHerbouwplan
vraiwillegers nôdigDe‘aale
en as dat klaer is bin ik zo grôôs als “Mot je doen me- kind. Ik bin d’r amwat! Weet jai weer wai nag terecht maer mee bêêzig. Ai verdient een
standbeeld en we zalle de man ‘iet
komme?”
“Nee, en now mot ik je nag wat zeg- vergêête.”
ge en ik eb d’r verskrikkelijk moeite
mêê. Je mot iet verskieten ‘oor maer

Herbouwplan De Klok bekend!
Klok
Na de vernietigende brandHerbouwplan
in 2018 is er sindsdien De
heel veel
werkbekend!
verricht met als doel om het pand ‘De
Klok’ zo snel mogelijk weer op te bouwen. Dat lijkt misschien een eenvoudige opgave maar niets is minder waar. Er zijn zoveel partijen bij betrokken dat het enige tijd geduurd heeft voordat de experts eruit
waren. Maar nu is het dan zo ver.

Ook voor ramen en kozijnen

“Pas als het je overkomt weet je wat er allemaal bij komt kijken”
Na de vernietigende brand in 2018 is er sindsdien heel veel werk verricht met als doel om het pand
‘De Klok’ zo snel mogelijk weer op te bouwen. Dat lijkt misschien een eenvoudige opgave maar niets
is minder waar. Er zijn zoveel partijen bij betrokken dat het enige tijd geduurd heeft voordat de
experts eruit waren. Soms hoorde je wel eens: “Wat duurt het lang”, maar pas als het je overkomt
dan zie je pas echt wat er allemaal bij komt kijken. Je bent afhankelijk van allerlei externe partijen die
er wat van moeten vinden waarbij wij zelf zo goed als mogelijk de smeerolie wilden zijn om het hele
proces zo soepel en zo snel als mogelijk te laten verlopen. Inmiddels is er voldoende duidelijkheid
gegeven en kunnen we doorpakken.

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

Architectenbureau Zijlstra Schipper hebben we bereid gevonden om voor De Klok een prachtig pand
te ontwikkelen dat recht doet aan de geschiedenis van Restaurant De Klok. Zij hebben een nauwe
band met Egmond aan Zee dus dat voelde al meteen goed. Hier zijn zij dan ook goed in geslaagd.
Voor dit plan is inmiddels een vergunning aangevraagd.

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Wij Klok
hopenzoals
nu ook het
snel met
de herbouw
te kunneneen
starten
waarna de uitbaters
kunnen
gaan
Foto (aangeleverd) De
weer
moet worden,
blikvanger
aan het
Pompplein.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

inrichten en de Egmonders weer voor een gezellig bakkie koffie terecht kunnen in hun vertrouwde
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Restaurant De Klok!

Dorpshuis De Hanswijk van 1970 tot heden

Familie
DorpshuisBaltus
De Hanswijk is in 1970 of-

ficieel geopend. Dit 50-jarig bestaan
wordt gevierd met verschillende activiteiten gedurende het komende
jubileumjaar 2020. Naast deze activiteiten is het de intentie om een beeldkrant samen te stellen die de Hanswijk toont in de jaren vanaf ca. 1970

inmiddels al wat materiaal maar we
vermoeden dat bij inwoners van Egmond aan den Hoef nog foto’s of film
materiaal ligt dat we niet kennen. Wil
je deze foto’s en films met ons delen?
Neem dan contact op met het dorpshuis op e-mailadres info@dehanswijk.nl ; of bel naar 0631797733.

tot heden. Dit kunnen beelden van de
bouw in 1969 zijn of de verbouwing
in de 90’er jaren; maar ook allerlei
evenementen die er in deze lange periode in het dorpshuis hebben plaats
gevonden. Deze beeldkrant zal vanaf
2020 op verschillende momenten in
de Hanswijk worden vertoond. Er is

Katinka Krijgsman in Atelierweekend 2019
Tijdens het Landelijk Atelierweekend 2019 op 16 en 17 november stellen beroepskunstenaars in heel
Nederland hun atelier open voor geïnteresseerden. Kunstliefhebbers krijgen zo een unieke kijk in het
atelier van een kunstenaar en kunstenaars laten zo meer mensen kennismaken met hun werk.
Ook de Egmondse kunstenaar Katinka blauwe XL borden met een knipoog Atelierweekend is een initiatief van
Krijgsman stelt haar atelier open om naar het verleden. Haar atelier is te Stichting Kunstweek en onderdeel van
belangstellenden de gelegenheid te vinden aan de Nieuwe Egmonder- de Nationale Kunstweek. Voor meer
geven een blik te werpen op hoe ze straatweg 2 Egmond aan den Hoef informatie en andere deelnemende
dagelijks werkt. Krijgsman is o.a. be- en is op 16 en 17 november geopend ateliers kunt u kijken op www.katinka.
kend om haar handgemaakte Delfts- van 11.00 tot 17.00 uur. Het Landelijk nl en www.landelijkatelierweekend.nl

Tekenbureau
Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

DORPSGENOTEN
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Veel bekijks bij viswedstrijd
Nacht en Ontij
(tekst Cor Mooij) Het mooie weer
op zondagmorgen en een zwakke
oostelijke wind met lichte vorst
vroeg in de morgen waren de
ingrediënten voor een viswedstrijd van Bij Nacht en Ontij langs
de
vloedlijn van het Egmonder
DORPSGENOTEN
strand.

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

4

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

Kloknieuws

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte 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 Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets 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

De vuurtoren J. C. J. van Speijck stond 49 daadwerkelijk vis hadden gevante glimmen in de prachtige ochtend- gen. In totaal 114 stuks, waaronder
zon. Veel wandelaars, fietsers, hard- enkele zeebaarzen die weer in zee telopers, paardrijders en mensen die rug gingen wegens een vangstverbod.
hun hond uitlieten, genoten van het Wie deze vis mee naar huis neemt
heerlijke weer en zagen een lange rij riskeert een flinke boete na controle
hengelaars lans het strand staan: aan van de vangst.
de start waren 61 vissers, waarvan er
De volledige uitslag na twee uur vissen is:
1
Rob Stam
9 vissen 250 cm.
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
2
Philip Stam
6 vissen 155 cm
3
Peter Konijn
6 vissen 152 cm
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
4
Jos van der Molen 6 vissen 126 cm
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
5
Ab Kok
5 vissen 163 cm
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
6
Adriaan Dekker
5 vissen 130 cm
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni7
Frank Brouwer
4 vissen 111 cm
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
8
Daan Gouda
4 vissen 105 cm
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
9
Aris Gravemaker
4 vissen 105 cm
10
Thom van Wanrooy 3 vissen 86 cm
Zaterdag 23 November is de volgende viswedstrijd.

Nu ook
Pedicure
Geopend van donderdag t/m zondag
Voorstraat
92 –11.00
Egmond
vanaf
uur aan Zee
06-12955593
Donderdagavond
www.schoonheidssalondessa.nl
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Egmondse Almanak

Kerkdiensten

Egmondse Almanak

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
De komende 3 weken pakken wij flink uit. Dus
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

kom snel langs bij ons aan de Voorstraat 103,
Egmond aan Zee en profiteer van deze
geweldige kortingen.

Tegen inlevering
Tegen inlevering
van deze
van deze
Coupon ontvangt u Coupon ontvangt u
20%
15%
Korting
Korting
op het gehele
op het gehele
winkelassortiment winkelassortiment
Geldig vanaf 15-11-2019 t/m 21-11-2019

NAJAARS KERST-MARKT
ZATERDAG 16 NOVEMBER
ZORGCIRKEL LOCATIE AGNES
VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
Verkoop van:
zelfgemaakte Kerstkaarten
2de hands Kerstartikelen
2de kans kleding
warme wafels
glaswerk
bloemenvazen en -potten
Lourdes-cadeau-winkel

ZORGCIRKEL LOCATIE AGNES
ROOSEVELTSTRAAT 1
EGMOND AAN ZEE
De opbrengst
komt ten goede
aan de bewoners

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

06 20 100 550

DORPSGENOTEN

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Voor het tweede
wel!

tel.

072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

DORPSGENOTEN
GARAGE
DE EGMONDEN
ZOEKT
EEN
BOVAG

ZENT

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
Schoonheidssalon
RENOVATIE?

ABA

Linda IJssennagger-Zentveld

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

SERIEUZE
BEZORGER

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
Meeuwenlaan 9
06 10 82 64 29
1935 EJ Egmond-Binnen
www.zentschoonheidssalon.nl
Tel. 072-5071100
zentschoonheidssalon@gmail.com

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

06-24522085

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

notaris:

Voor: - Verwerking bedrijfs-

mr. Erica van Nimwegenadministraties en samenstelling jaarDijkstra
rekeningen - belastingaangiften
info@overwegendnotariaat.nl
- adviezen op fiscaal en

bedrijfseconomisch terrein
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg
Kerklaan 11,197
1935 EV Egmond-Binnen
Tel.
072-506
90 89 • Mobiel:
58 904
1934
BA Egmond
aan06-124
den Hoef
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
072-5066171

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

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

9,-

voor een wijk in
Speculaaspoppen
EGMOND AAN ZEE
actie!!!
072-5061201 of
Ten bate van de Zeevogels jeugd
info@belleman.nl

GARAGE DE EGMONDEN
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en
Per onderhoud.
stuk a 250 gram

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

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.zeevogels.nl/speculaasactie
P
Dagopvang

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

z

Bel voor een afspraak

z

06-1057 8724

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

Buitenschoolse opvangIn samenwerking met:
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De
z
Geen wachtlijsten
z

Poppenkast

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl
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Zeevogels laat zege alsnog glippen

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

(van de redactie/John de Waard) Met de goal van Rens Eijlander in zo ongeveer de 90e minuut dacht Zeevogels de zege op Wherevogels met de 2-1 stand alsnog binnen te hebben. Niet dus. Ver in de blessuretijd
gaf de uiterst warrig leidende scheidsrechter een penalty die, toen de gemoederen weer waren bedaard,
feilloos werd verzilverd. Daarmee werd het 2-2. Eigenlijk wel een terechte uitslag, want geen van beide
ploegen kon echt aanspraak maken op de zege. Daarvoor was het, ondanks het fraaie weer, allemaal te
matig deze zondagmiddag.
liefst met ervaring 18-20 jaar.

Voor een langer periode

Foto (redactie) Hier ziet Huib
Sprenkeling
balwww.wiegers.net
nog net aan
Mosselaan 53, Egmond de
a/d Hoef
zichT. voorbij
Even later was
072 507 01 gaan.
21 marcel@wiegers.net
het alsnog raak door een goal
van de goed ingevallen Rens
Eijlander.
De eerste helft kon eigenlijk wel op
papier worden afgedaan. Behoudens
wat mogelijkheden over en weer (de
meeste voor Zeevogels) gebeurde er
weinig om over naar huis te schrijven. Het was slordig; veel balverlies
en legio irritante overtredingen over
en weer met een scheidsrechter die
daar nauwelijks tegen optrad. Behalve steeds weer fluiten, zodat er
nooit echt tempo in de wedstrijd
kwam. De tweede helft verliep lang
hetzelfde en het publiek begon zich al
te verenigen met een bloedeloze 0-0
eindstand. Echter, ineens was daar in
de 75e minuut een pass door het hart
van de verdediging van Wherevogels.
Daar reageerde alleen Jeffrey Kruijff
op, omdat iedereen van Wherevogels naar de grensrechter keek. Die
hield zijn vlag echter naar beneden
en Kruijff schoof de bal vervolgens
strak langs de keeper: 1-0. Wherevogels wilde koste wat kost minstens

TEL: 06 23610857

een punt hebben om de afstand met
Zeevogels op de ranglijst te handhaven en zette aan voor een eindsprint.
Dat resulteerde in de 85e minuut in
de gelijkmaker na slordig verdedigen bij Zeevogels: 1-1. Oké, dan een
bloedeloze 1-1 eindstand, ook goed.
Maar ook dat gebeurde niet. Het
venijn zat weer in de staart, net als
vorige week, alleen rolde het kwartje
nu uiteindelijk de andere kant op. Op
het scheiden van de markt scoorde de
opnieuw goed ingevallen Rens Eijlander 2-1 na een mooie aanval over een
aantal schijven. Dan is de zege alsnog
binnen, zou je denken. Maar in een

uiterst chaotische slotfase besloot
de scheidsrechter ver in blessuretijd
een penalty te geven. Een kluwen
duwende en trekkende spelers in
het strafschopgebied van Zeevogels
leidde ertoe dat er één van Wherevogels neerging. Daarin zag de leidsman
een overtreding en dus een penalty. Er
volgden de nodige gele kaarten in het
tumult erna, maar de penalty werd
vervolgens onberispelijk ingeschoten,
2-2. De neutrale toeschouwer zou
denken dat daarmee de koek wel eerlijk was verdeeld. Daar dachten ze bij
Zeevogels net iets anders over…

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 6 november: 1e
Dms Zentveld & Baltus, 70,00%;
2e Mevr. Hallewas & Hr. Te Bück,
59,03%; 3e Mevr. Blankendaal & Hr.

Broersen, 55,00%; 4e Dms te
& Eeltink, 53,47%; 5e Fam.
ter, 49,17% 6e Dms Boot &
46,67%; 7e Hrn Scholten &

Bück
SluiSmit,
Bok,

45,83%; 8e Mevr. Rupert & Hr. Eeltink, 43,33%; 9e Mevr. Waelput & Hr
van Toledo, 29,17%.

en is het bijna Sinterklaas met veel
Zwarte Pieten in derp! De uitslagen
van maandag 4 november: E-klasse:
Gerrit Gravemaker, Dirk Roele en
Arie Wijker 98. A-klasse: Yvonne
Krab 99; Nico Tuls 97; Henk Konijn

96. B-klasse: Leo Bakker 97; Mieke
v.d.Outenaar 95; Jaap Schipper 93.
Pistool: Dirk Roele 50; Arie Wijker 46;
Carlo Zwaan 45.

S.V. Prins Hendrik
Alleen Dirk had volle kaart met pistool. Het was echter wel volle bak
met de catering, Jos en Mieke maken
er een feestje van. De ballen van Jaap
konden dus weer naar de vriezer. Volgende week wordt het een ballentent

Strijdplan brengt Egmondia de overwinning
Egmondia heeft in de wedstrijd tegen Koedijk eindelijk de drie punten weer eens in eigen huis kunnen
houden. Dit was grotendeels te danken aan de tactiek die trainer Jos Mouwes i.s.m. Jan Waagmeester
had bedacht. Maar dan nog is het aan de spelers om de opdracht goed uit te voeren. Dat gebeurde: 2-0.
Foto (Cor Mooij) Matchwinner
Justin Recourt was met zijn twee
treffers opnieuw erg belangrijk
voor Egmondia.
Het eerste half uur van de wedstrijd
verliep vrij vlak. Er gebeurde nagenoeg niets en voor beide doelen
ontstonden er dan ook totaal geen
spectaculaire momenten. Totdat in de
34e minuut de score voor de thuisclub
werd geopend. Een voortreffelijke
combinatie tussen Rik Blok en Justin
Recourt werd door laatst genoemde
afgerond, 1-0. In de laatste minuten voor rust ontstonden er voor de
blauwwitten meer scoringskansen
dan het gehele eerste half uur aan
beide kanten. Egmondia mocht het
zichzelf aanrekenen dat het bij die
ene treffer bleef voor rust.
Na de rust ging Koedijk uiteraard op
jacht naar de gelijkmaker en bouwde
een veldoverwicht op. Dit had echter
alles te maken met de door Egmondia
gehanteerde tactiek. Met een druk
bezet middenveld om vooral de linies

8

BV De Werf
NAJAARSVERGADERING

op vrijdag 22 november, welke zal worden
gehouden in de Soos/Loods in Egmond aan Zee.
Aanvang 20:00.

Agenda en notulen zijn beschikbaar op www.bvdewerf.nl.

VHS video naar
DVD 18,00 euro

de tweede DVD van de
zelfde video voor 15,- euro

dicht bij elkaar te laten spelen werden
de ruimtes op het speelveld steeds
kleiner. Daarmee hadden vooral de
bezoekers de nodige moeite. Toch
moest Egmondia alle zeilen bijzetten om de gelijkmaker te voorkomen.
Mede door de goed georganiseerde
achterhoede en het betrouwbare
sluitstuk Steven Bakker wist Egmondia de nul te handhaven. Toen Justin
Recourt, na een goede aanval en na

volg ons nu ook op Facebook

Warm gebakken WIJTING

Kees en Nammen, 51%; 4. Hendrien
en Mar, 50%; 5. Nettie en Joke, 40%;

rond gebakken

4 voor € 10,-

in marinade

met de bon

van kilo € 17,50

met de bon kilo

5e GRATIS

€ 12,50 - 3 kilo € 35,-

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

EXTRA PITTIGE
STOLWIJKER
18% VET KAAS

Foto (aangeleverd) Rose Heijnen,
Syl Buis, Sem Groen en Tom
Groen.

7 voor € 5,-

GROTE GAMBA'S (met schil zonder kop)

6. Pum en Anneke, 39%; 7. Fam. Te
Bück, 36%.

Kickbox
spartoernooi

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

p/st € 1,- 3 voor € 2,50

Verse ZALMFILET STUKKEN
p/st € 3,-

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

een prima voorzet van Tim de Graaf
zijn tweede treffer tegen de touwen
werkte was de buit voor de “derpers”
binnen 2-0. Een zwaarbevochten en
verdiende overwinning voor Egmondia. Een zeer belangrijke zege die de
ploeg van Jos Mouwes het nodige
zelfvertrouwen zou moeten geven.
Dit kan van groot belang zijn voor de
komende thuiswedstrijd tegen Ilpendam.
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Bridgesoos Torenduin

500 gram
500 gram
500 gram

3,95
3,95
5,95

Bij aankoop vanaf kaas 10 scharreleieren voor € 1,-

Afgelopen zondag is Kickboksing@
Egmond met Rose Heijnen, Syl Buis,
Sem Groen en Tom Groen naar Koudekerk aan de Rijn geweest voor een
kickboks spartoernooi. Het doel van
dit toernooi is vertrouwen en ervaring
opdoen in het kickboksen tijdens een
wedstrijd van 2 keer 1 minuut. Iedereen die meedoet is een winnaar, dus
alle deelnemers kregen een beker mee
naar huis.

Kilo 12.50

met goud bekroond
de lekkerste rookworst

Kilo  10.00

ouderwets lekker magere runderlappen
biologisch

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo

€

9,98

verse hollandse kipfilet
€ 9,98
heel kilo
biologisch topkwaliteit uit middenmeer
prachtig mooie schouderkarbonade € 9,98
Uitkijktoren voldoet weer aan
doel
Het zal ongetwijfeld zijn opgevallen dat de hoge duin van de uitkijktoren bij de Sportlaan door de afdeling Groen van de gemeente flink
onder handen is genomen. Het bos is uitgedund en het snoeihout tot
takkenwallen verwerkt, waardoor het een betere plek voor planten
en vogels is geworden en het duinreliëf zichtbaar is.
In de wijkschouw van beklimmen. De trap ligt er nu een doorgaande
deze zomer met de wet- er na de werkzaamhe- wandelroute over het
houder heeft Dorpsver- den weer prachtig bij hoge duin met prachtieniging Egmond ‘Parel’ en er is in samenspraak ge uitzichten over dorp,
aan Zee, gewezen op gekozen voor een zee en de duinen. Op de
de trap naar de uitkijk- nieuwe toegang naar foto een trotse Dennis
toren, die door hevige de uitkijktoren vanaf Admiraal van de afderegens en vandalisme de Microben van Louk ling Groen. Namens de
te gevaarlijk was om te van Meurs. Daardoor is Parel, Gerjan Zwaan.

Egmonders maken de dienst uit
Henk Jan Verdonk senior uit Egmond
aan den Hoef heeft, hoewel het daar
aanvankelijk niet naar uit zag, de
wekelijkse donderdagavondwedstrijd
in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup
gewonnen. Op een kletsnat, maar
goed berijdbaar parcours op Sportcomplex de Cloppenburgh, deed
Chris Kemp uit Egmond aan den Hoef
meteen een ultieme poging zijn tegenstanders een fysieke en mentale
tik uit te delen. Niemand kon of wilde

€5,00

BOVAG

Te bestellen via:

Bel me Teen!

Het bestuur nodigt leden en donateurs uit voor de

Uitslag 4 november 2019: 1. Fam.Eeltink, 65%; 2. Thea en Riet, 59%; 3.

sportcenteregmond.nl

Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

          
      

      


    

wekelijkseJOOOI
column van KD de Bocht

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
Ferry
Karssen sterkste
DORPSGENOTEN
bij MTB Kids & Parents

Starten vanaf je eigen niveau
professionele begeleiding
ZIE HET ROOSTER OP:



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
EXPOSITIES
40,63
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 12
Sociaal
team, PostaanZee, E/Zee, 15u
WEEKEND 1 EN
2 APRIL
2017
Woe
13 SpelaanZee,
PostaanZee,
E/Zee,
14u
H. Margaretha
Maria
Alacoque
– Egmond
aan den Hoef: Zaterdag
Woe
13
Klaverjassen,
De
Schulp,
E/Binnen,
13.30u
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico
Mantje m.m.v. Hoeverture.
Do
14 SpaansaanZee,
PostaanZee,Ontvangenis
E/Zee, 10.30u – Egmond aan Zee: ZonOnze
Lieve Vrouw Onbevlekt
Vrij
15
Taalcafé,
PostaanZee,
E/Zee,
10.30u
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen
m.m.v. St Caecilia
Vrij
15 CreatiefaanZee,
PostaanZee,
14u10.00 uur Eucharistieviering met
H. Adelbertus–
Egmond
Binnen:E/Zee,
Zondag
Za
16 en
zo 17
Landelijk
Atelierweekend
pastor
Nico
Mantje
m.m.v.
Cantate Deo
Za
16 Creatieve
markt, PostaanZee, 11u
WOENSDAG
5 APRIL
Za
16 Trekpop 2019,
Sportcafékerk
Egmond,
E/Zee, 19u
Vastenmeditatie
Protestantse
met dominee
Saskia Ossewaarde
Ma 17 KralenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10u
Ma 17 Wandelen, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Di 19 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
Di
19 Sociaal team, PostaanZee, E/Zee, 15u
EXPOSITIE
Woe
20 SpelaanZee,
PostaanZee,
E/Zee, 14uTot 15 juli.
Hanswijk;
Aad Peetoom
en Hilde Belleman.
Zo
24 jubileumconcert
50 jaar Memphis,
Victorie,
Alkmaar,
MAART
Woe 29 Vastenmeditatie,
Protestantse
Kerk,
19.30u15u
Vrij
AnkyHet
Floris,
Abdij,10u
E/Binnen, 13.30u
Woe2929Stiltewandeling
Ouderenochtend,
Gebouw,
Za
doorSpiegel
alle Egmonden
Wo3029Fjoertoer,
Toneelgroep
in de Schulp 20.15u
KERKDIENSTEN
Do 30 ToneelgroepNOVEMBER
Spiegel in de Schulp 20.15u
Woe
Kerkdienst Spiegel
Steunpunt
Adelbertus,
E/Binnen, 9.30u
Vr 3113Toneelgroep
in de
Schulp 20.15u
Vrij
Maria Alacoque, E/Hoef,
9.30u 10u
Vrij 15
31 Kerkdienst
Fotodag Erfgoeddocumenten,
PostaanZee,
Vrij
Hendrikv.a.
St.,De
E/Zee,
Vrij 15
31 Kerkdienst
VerstillendePrins
wandeling
Abdij15u
13.00u
Za
Maria Alacoque,
E/Hoef, 19u PostaanZee, 19u
Vrij1631Kerkdienst
Lezing pelgrimstocht
Lourdes-Santiago,
Zo
17 Kerkdienst
Slotkapel,
E/Hoef,
10uSchulp 20.15u
APRIL
Za 1 Toneelgroep
Spiegel
in de
Z0
Rommelmarkt
Sportpaleis
Alkmaar. 19u
10u
Za 17
1 Kerkdienst
Alacoque,
Egmond/Hoef,
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
Gerard
Belleman
overleden. Een Egmonder
die 20.15u
Egmond ademde, Egmond
Woe
5 Flierefl
uitersis jubileum-uitvoering,
Hanswijk,
was. Een man die nog decennialang herinnerd zal worden. Om wie hij was,
om wat hij deed en om wat hij schreef en zei. Hier rest slechts gepaste stilte…
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GRIEPGOLF
OF
INBRAAKAfslanken / sterker worden
GOLF? Voor alle leeftijden

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.

Foto: Cor Mooij - Hengelen langs het zeekantje:
veel belangstelling van zowel vissers als langslopend publiek.
Inzetje (foto): Bob Richardson en Kees Kager (rechts). Je moest warm
gekleed zijn, maar het was evengoed prachtig weer om te vissen.

Geldig vanaf 08-11-2019 t/m 14-11-2019
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Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl
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op deze kamikazeactie antwoorden.
Ruim twee omlopen lang ontwikkelde Kemp zo’n hoog tempo, dat hij
ogenschijnlijk leek af te gaan op een
afgetekende zege. Het werd uiteindelijk niets, omdat een oude blessure
opspeelde, met als gevolg dat de snelheid volledig weg was en Emiel Prins
(Egmond aan Zee) en Hoever Henk
Jan Verdonk senior de leider eenvoudig wisten te achterhalen. Weinig
later moest Kemp zich helemaal gewonnen geven en de koers gedesil-

lusioneerd verlaten. Toen dit eenmaal
een feit was bleef Emiel Prins zitten
met de hete adem van Verdonk senior
in zijn nek. Op het moment dat Prins
was ingehaald door de latere winnaar,
zat er nog een kans in dat de jonge
thuisrijder Bob Scholten een bedreiging zou gaan worden voor Prins. Dat
gebeurde echter niet meer. Uitslag:
1. Henk-Jan Verdonk sr, Egmond ad
Hoef; 2. Emiel Prins, Egmond aan Zee;
3. Bob Scholten, Akersloot.

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Speculaasbrokken, speculaasmolens, ouderwetse pepernoten,
kruidnootjes, speculaasjes, gevulde speculaas, chocolade
(mixen mag!!)
kruidnootjes
Lever de advertentie in en ontvang het 3e artikel naar keuze gratis!!!

nu alles 2 voor € 5,50

OPEN KATINKA
ATELIER KRIJGSMAN
T I J D E N S H E T L A N D E L I J K AT E L I E R W E E K E N D

Startschot voor lokaal sportakkoord
Afgelopen dinsdag ondertekenden de wethouder Sport, Antoine Tromp, en vertegenwoordigers van diverse
sport- en beweegaanbieders uit Bergen een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord.
In 2018 is het Nationaal Sportak- sportakkoord. Het belangrijkste doel op onze bestuurlijke doelen’, vertelt
koord ondertekend door het minis- is om zoveel mogelijk mensen met sportwethouder Antoine Tromp. ‘Juist
terie van Volksgezondheid, Welzijn plezier te laten sporten en bewegen. door de krachten te bundelen en kenen Sport. Het lokale sportakkoord is Door aan de slag te gaan met een nis te delen met sportverenigingen en
een onderdeel daarvan. Het ministerie lokaal sportakkoord, wil de gemeente maatschappelijke partners houden we
stelt subsidie beschikbaar en Bergen Bergen samen met sportaanbieders onze kernen vitaal. Bovendien zorgen
zet deze in om een sportformateur en maatschappelijke partners afspra- we zo voor een aantrekkelijk sportkliaan te stellen, die als taak heeft om ken maken over hoe die ambities maat in onze gemeente.’
lokale partijen te begeleiden om zo lokaal bereikt kunnen worden. ‘Een
invulling te geven aan het lokale lokaal sportakkoord sluit prima aan

Rommelmarkt in Sportpaleis
Komende zondag 17 november is het weer zover: van 10.00 – 16.00 uur vindt de maandelijkse rommelmarkt het Sportpaleis Alkmaar plaats. In dit overdekte wielerstadion kunnen de bezoekers hun hart ophalen aan een breed assortiment
aan tweedehands spullen, aangeboden door meer dan 240 standhouders. Voor meer info.: www.st-re.nl of 0620114461.

16 en 17 november van 11.00 tot 17.00 uur
Met aantrekkelijke kortingen op een deel
van de oude collectie!

Nieuwe Egmonderstraatweg 2
Egmond aan den Hoef 06 20019658
www.katinka.nl

