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Het rommelde al wat langer tussen
de VVD en de Egmondse wethouder.
Zoals Houtenbos het formuleerde: ‘De
chemie was weg en dat begon zijn
invloed uit te oefenen op het functioneren.’ Verschillen van inzicht noemen
ze dat dan in politieke termen. Vooral
met betrekking tot participatie en verbinding. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de discussies rondom de
herbouw van De Beeck eveneens hebben bijgedragen aan de verwijdering
tussen Houtenbos en zijn fractie. Officieel heet het dat de VVD op zoek zou
zijn naar een wethouder die ‘meer past
in het profiel dat we voor de toekomst
zoeken’. Arend Jan van den Beld, fractievoorzitter VVD Bergen: ‘We zijn met
name op zoek naar een wethouder die
beter past in het profiel dat we daarbij
voor ogen hebben. Participatie en verbinding zijn voor de VVD voor nu en
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Houtenbos stapt op: frictie met de fractie
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Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

de toekomst belangrijke speerpunten
en we zaten met de wethouder niet
altijd meer op dezelfde lijn. We hebben hem daarop gevraagd zich terug
te trekken als wethouder. Dat hij dat
vanavond ging doen, hoorden we ook
pas kort ervoor.’

Niet dat niet bekend was dat het intern bij de VVD niet meer zo boterde,
maar toch… Dit was wel een onverwachte en opmerkelijke ontwikkeling. Over een opvolger is nog niets
bekend, meldde Van den Beld nog,
later op de avond. ‘Daarover gaat de
VVD zich de komende periode beraden en wellicht dat rond de feestdagen daarover meer bekend wordt.’
Ook wel weer opmerkelijk: als je vindt
dat de zittende wethouder eigenlijk
niet meer voldoet, zou je mogen toch
verwachten dat is nagedacht over een
eventuele opvolger. Of zou die wel
bekend zijn, maar nog niet bekend
gemaakt? Wordt vast weer vervolgd.

Nu is het wel opmerkelijk dat juist de
‘knuffelwethouder’ van dit college
opzij wordt gezet, of eigenlijk onder
druk wordt gezet om op te stappen,
om plaats te maken voor iemand die
dan voor meer verbinding moet gaan
zorgen. Ook bij de andere (coalitie)
partijen was desgevraagd verbazing
over het opstappen van Houtenbos.

www.uitvaartverzorgingduin.nl

DORPSGENOTEN
Kerstnummer verschijnt 23/24
december. Deadline voor inleveren
advertenties en redactie is zondag
22 december tot 11.00 uur.
De eindejaarseditie verschijnt
30/31 december. Deadline voor inleveren advertenties en redactie is
zondag 29 december tot 11.00 uur.

Verder in Dorpsgenoten:
- Volle zaal om zorgen 5G-netwerk
- Sjaak Swart (KIES Lokaal) volgt Janina Swart op in de raad
- Bollenbedrijf aan Limmerweg (E/Binnen) nog niet zeker
- Sportakkoord voor plezier in sport

Op weg naar een nieuwe vuurwerktraditie?
Foto (Cor Mooij) Gaan we in
Egmond ook op weg naar een
nieuwe vuurwerktraditie?
(van de redactie/John de Waard) In de
gemeente Bergen is al een aantal
vuurwerkvrije zones ingesteld,
maar de algemene opinie - niet alleen in Bergen - begint steeds meer
te neigen naar het toewerken naar
een nieuwe vuurwerktraditie.
DORPSGENOTEN
In de geest van die opvattingen werd
donderdag een voorstel gedaan om
onderzoek te doen naar wat de burgers hier nu
eigenlijk
waar moAfgelopen
zondag
waswillen,
in Zandvoort
de circuit-run en hierbij stond Olof
gelijkheden
zones dewaarbij
traditionele
agenda
Glorie
aan de voor
start vuurwerkvrije
van de halve marathon,
hij finishte
in deom.
tijdDe
vanmotie
dan wel vuurwerkshows
zijn.
Het was
werd
partijen aangenomen.
2.12’55”.
Komende zondag
2 april
gaan we
metdoor
onzealle
wandellefhebbers
met
motie
vreemd
de orde,voor
zoalsde NS-wandeling
Zodra meer duidelijkheid
is over wat
deeen
trein
op weg
naaraan
Ravenstein
‘Land van Ravendat heet:
een voorstel
bevolkingdievan
Bergen
stein’,
een gewoon
mooie wandeling
van buiten
16km. Wedevertrekken
dag om
08.10eigenlijk
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.
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Kloknieuws

www.charonuitvaartbegeleiding.nl

wil, worden eventueel stappen gezet
die wensen te realiseren. Dat zal dit
jaar dus in ieder geval nog niet aan
de orde zijn.

Nu ook
Pedicure

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 9 december 2019: 1. Bert en en Niek, 54%; 4. Hetty en Nammen,
Voorjaar
Gré, 64%; 2. Riet enin
Thea,Egmond
57%; 3. Ali 52%; 5. Kees en Anneke, 46%; 6/7.

Netty
en Joke,
6/7.
Voorstraat
92 –43%;
Egmond
aanAnneke
Zee en
Pum, 43%;06-12955593
8. Mar en Hendrien 41%.
www.schoonheidssalondessa.nl

DORPSGENOTEN

Volle zaal om 5G: Raad is bezorgd
          
      

      


    



Foto (redactie) De
UMTS-mast bij bedrijventerrein De Weidjes
in Egmond aan den
Hoef. Daarover is al
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
meermalen discussie
geweest. Met de komst
Nadatvan
enkele
terugdeEgmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
5G jaren
worden
Egmond
a/d Hoef
versierd
discussies
alleen
maarmet vele narcissen en krokussen op de Herenweg
en Zeeweg.
Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
heftiger.InHet
college
geweest.
is prachtig
geworden met dank aan onze ondernemersverenilaat nuHet
met
een brief
ging,aan
de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers, John Swart en
onder meer de
dochters,
Jan de Waard
en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
Staatssecretaris
weten
dat er meer aandacht
moet zijn voor de
gezondheidsrisico’s en
Uitslag
maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
het 23
maatschappelijk
Ditte Greeuw
58,33 3.Mar
debat alvorens
de 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
volgende
stap wordt
40,63
gezet.

Met verdriet in ons hart nemen wij afscheid van
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en superlieve oma

* 13 juli 1954

Jan Sander
Maarten en Marieke
Ruben
Geert

SERIEUZE
BEZORGER

Zent Schoonheidssalon
ONTWERP Mosselaan
AANLEG VLONDERS
61 VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
1934
RA Egmond aan den Hoef
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
06
10 82 64 29
BOOMVERZORGING
www.zentschoonheidssalon.nl
T 06 538 12 076
zentschoonheidssalon@gmail.com

Onze dank gaat uit naar huisarts dokter Stoll
en de medewerkers van Evean.

www.rotteveeltuinen.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

De Schokker 35
1931 DB Egmond aan Zee

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
Nijverheidsweg 31d
- adviezen op fiscaal en
1851 NW Heiloo
bedrijfseconomisch
terrein

T 072 532 42 18

Wilma is overgebracht naar het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5
in Egmond aan Zee, waar op donderdag 19 december van 19.00
tot 20.00 uur gelegenheid is tot condoleren.

072-5061201 of
info@belleman.nl
Zonder Wilma was er geen Pinck geweest.

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
F 072
4206-124
19 58 904
Tel. 072-506
90 89 532
• Mobiel:
E
info@TR-assurantien.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

9,-

www.overwegendnotariaat.nl

€

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

BOVAG

Wilma Sander-de Zwart
Zij was samen met haar man Jan
Alinspirator
jaren eenenvertrouwd
voor uwPinck.
APK en
de
steun van adres
de Egmonder

onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
We wensen Jan en zijn familie
verkoop
zoekopdrachten.
heel inveel en
sterkte
met dit of
grote
verlies.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
Bestuur en vrijwilligers van
de Egmonder Pinck • Tel. 072-5061228
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl

P

Dagopvang Er is geen dag dat ik niet aan je denk.
is geen dag dat ik je niet mis.
z
BuitenschoolseEr
opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Marijke
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Pap, opa we missen je.
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
Kinderen en kleinkinderen
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Bedroefd nemen wij afscheid van

17-12-2019
KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Opvang voor kinderen van 0-13Gerrit
jaar.

medisch pedicure

Zo 22 Kerstmarkt Natuurlijk Egmond aan Zee 12.00 uur
Woe 25 KerstaanZee, PostaanZee, E/Zee, 11.30u
Do 26 Duif, Hoeve Overslot, E/Hoef, 16.00 u
Vrij 27 Stiltewandeling Anky Floris, Abdij, E/Binnen, 13.30u
Zo 29 Frank Kraayeveld, Hoeve Overslot, E/Hoef, 16.00 u
Ma 30 Maatschappelijk Sportspektakel, Sporthal De Watertoren, E/Zee 12.30 u
Alkmaarder
Ferry
Karssen is donderdagavond
met overmacht
JANUARI
Woe
1 Nieuwjaarsduik,
strand, Egmond
aan Zee winnaar
geworden
van de wekelijkse
wedstrijd E/Hoef,
in Akersloot
Zo
5 IVN wandeling,
Nachtegalenpad,
11u om de Kids and Parents
Bikeschool
(KPB) mountainbikecup.
Weergaloos
was echter het optreden van
Zo
5 Start Hoeftoernooi,
Dorpshuis Hanswijk,
E/Hoef
Henk Jan VerdonkDECEMBER
senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
KERKDIENSTEN
plaatsgenoot
Niels Bras
Alkmaarder
Henk Louwe en deze vervolgens ook
Woe
18 Kerkdienst,
MariaenAlacoque,
14.15u
nog20
wist
in te pakken.
Uitslag:
1. Ferry
Karssen
Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Vrij
Kerkdienst,
Maria
Alacoque,
E/Hoef,
9.30u
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

17-12-2014

Bel me Teen!

Egmondse Almanak

† 15 december 2019
Egmond aan Zee

Alkmaar

Linda IJssennagger-Zentveld

Egmondse Almanak

Toon

Wilma
DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Kerkdiensten

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij

Wilhelmina Anna Maria Sander-de Zwart

Ervaar de waarde
van uw tuin!
Schoonheidssalon

Vooral het onderzoek van de Gezond- baart deze ontwikkeling ons als raad
heidsraad over de mogelijke effecten serieus zorgen over de privacy van
WEEKEND
1 EN 2 APRIL 2017
van
Electro-Magnetische
stralingen burgers. Of die zorgen ook in Den
H. mensen
Margaretha
Mariaworden
Alacoque
aan dengedeeld,
Hoef: Zaterdag
Haag worden
is misschien
op
zou moeten
afge-– Egmond
19.00
uur
Eucharistieviering
met
pastor
Nico
Mantje
m.m.v.
is in ieder geval
wacht. ‘Den Haag’ zou die bereidheid de vraag, maar ditHoeverture.
Onze Lieve
– Egmond
aan Zee:
Zon-het
om ook eerst
en meer
wellicht
wat Vrouw
minder Onbevlekt
hebben, dusOntvangenis
er een signaal
dag
10.00
uur
W&C-viering
o.l.v.
parochianen
m.m.v.
St
Caecilia
was grote instemming op de publieke maatschappelijk debat te voeren, alH. Adelbertus–
10.00
Eucharistieviering
met
vorens
dezeuurtechnologie
beschikbaar
tribune
voor deze Egmond
motie. Er Binnen:
gaat eenZondag
pastor
Nico
Mantje
m.m.v.
Cantate
Deo
brief met daarin de nadrukkelijke ui- wordt gemaakt’, aldus de raadsleden
WOENSDAG
5 APRILdie Bergen over in grote meerderheid. ‘Wij willen,
ting
van de zorgen
Vastenmeditatie
Protestantse
kortom,Saskia
meer Ossewaarde
zeggenschap hebben
5G heeft naar de
voorzitter kerk
van met
de dominee
Tweede Kamer, de Staatssecretaris over deze ontwikkeling. Ook daarin
en naar Gedeputeerde en Provinci- is een evolutie te bespeuren in het
ale Staten. Ook andere gemeente bewustwordingsproces dat plaatsEXPOSITIE
worden op de hoogte gesteld van de vindt in de maatschappij.’ De burgeHanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
Bergense zorgen, die overigens niet meester zegde vervolgens nog toe
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
alleen betrekking hebben op de ge- dat de voortgang omtrent de ontwikWoe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
zondheidsrisico’s. Ook de risico’s die kelingen rond het 5G-netwerk op de
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
het 5G-netwerk met zich meebrengt website en de nieuwspagina’s van de
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
doordat allerlei persoonlijke informa- gemeente zou worden bijgehouden,
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
tie steeds makkelijker met elkaar in zodat ook de burgers op de hoogte
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
verband gebracht kan worden kreeg blijven. Onder luid applaus van de
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
de aandacht. ‘Doordat apparaten al- tribune werd de motie aangenomen.
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
tijd en overal met elkaar verbonden Waarna het aanzienlijk rustiger werd
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
kunnen worden (Internet of Things) op de tribune….
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,
10u E/Zee, doorlopend.
EXPOSITIES
'Binnen
& Buiten'Egmond/Binnen,
Museum van Egmond,
Di
4
Snuffelen
in
de
bijbel,
Parochie
E-Binnen
15u
DECEMBER Do 19 Kerstbingo, PostaanZee, E/Zee, 14u
Woe205,Repair
Kienen,
de Schulp,
14uE/Binnen, 9.30u
Vrij
Café,
de Schulp,
Woe
5
Vastenmeditatie,
protestantse
Kerk, 19.30u
Vrij 20 Aanschuiftafel, Dorpshuis Hanswijk,
E/Hoef, 18u
Woe
Flierefl
uitersHoeve
jubileum-uitvoering,
Hanswijk,
Za
215Van
Hakken,
Overslot, E/Hoef,
16.00 u 20.15u

Uitvaartbegeleiding
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Voor het tweede
wel!

  

Bridgeclub Egmond aan Zee

met heel je hart.

06 21 51 61 30

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

2



(van de redactie/John de Waard) Waar het normaal gesproken best moeite
kost om een volle zaal te interesseren voor een raadsvergadering zat
afgelopen donderdag de hele zaal stampvol: er stond een motie op
de rol waarbij het college door de raad van Bergen werd gevraagd er
in Den Haag op aan te dringen (meer) zorgvuldigheid te betrachten
bij de uitrol van het 5G-netwerk.

GRIEPGOLF
OF
Afscheid nemen
INBRAAKDag en nacht bereikbaar
GOLF?

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

JOOOI

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

tel. 072-5070818

TEL: 06 23610857

Mosselaan 53,www.kruijffmakelaardij.nl
Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

wekelijkse column van KD de Bocht

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Kerst is de tijd van bezinning. Misschien kan de politiek daar ook eens wat
mee? Na het vertrek van Jan Houtenbos is er geen wethouder meer over van
het eerste ‘kabinet’ dat ergens in mei 2018 is gestart. Eigenlijk best triest. Er
staan nu vier mensen op wachtgeld van de gemeente die volgens mij net zo
goed door hadden kunnen gaan en blijven werken voor hun geld. Je zou je
als raad toch eens achter de oren moeten krabben. Zou het nu zoveel anders
zijn gegaan wanneer die wethouders er alle vier nog waren? Ik denk het niet.
Maar straks zitten er vier anderen en deze eerste vier betalen we ook nog. Plus
nog een stuk of wat uit een eerder verleden waarschijnlijk.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

DORPSGENOTEN

Petra van der Meer

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

3

Bereikbaar 24/7
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Crowdfundingsactie Hospice Egmond
(Tekst: Pauline de Vries) Hospice Egmond is afgelopen week via Facebook gestart met een crowdfundingsactie om geld op te halen voor het afbouwen en het inrichten van het hospice. Voor het inrichten van
het hospice en de mooie tuin rondom dit bijna-thuis-huis is nog heel veel geld nodig, ondanks alle reeds
ontvangen giften.
Concreet is er behoefte aan een flinke bedrag van de crowdfundingsactie is ook mogelijk om pure handenarbeid
financiële injectie voor alles wat met € 50.000,00. De totale kosten wor- ter beschikking te stellen. Heb jij een
de inrichting en het afbouwen van de den geraamd op een veelvoud van dit heel weekend of een zaterdagmiddag
kamers, de familiekamer en de ont- streefbedrag. Wil je doneren? Via de over en wil je in 2020 meehelpen om
vangstruimte te maken heeft; kranen, website word je doorverwezen naar het hospice vorm te geven? Geef je
tegelwerk, planten, bomen, trapleu- deze crowdfundingsactie. Elke dona- dan op via het contactformulier op de
ningen en ga zo maar door. Het streef- tie is hard nodig en telt mee! Het is website.

Sjaak Swart beëdigd voor gemeenteraad
(van de redactie/John de Waard) Na het opstappen van Janina Swart (KIES Lokaal) uit de raad moest haar
opvolger, Sjaak Swart, nog officieel worden geïnstalleerd. Dat is afgelopen donderdag gebeurd.

Dag lieve mensen
bedankt
ik heb genoten
maar nu dan toch
naar Dirk en Dikkie

Foto (reactie) Sjaak Swart geïnstalleerd
als raadslid voor KIES Lokaal.
Swart heeft al wat jaren achter de rug als zogenaamd burgercommissielid en kent dus het
klappen van de zweep. Zijn geloofsbrieven en
andere te beoordelen documenten en eventuele belangen werden in orde bevonden en
daarmee kon burgemeester Hafkamp hem de
eed afnemen. Vervolgens nam Swart plaats
op wat nu ‘zijn’ raadszetel is en bracht meteen een amendement in over het te vestigen
bollenbedrijf aan de Limmerweg te EgmondBinnen (zie elders). Als opvolger van Swart als
burgercommissielid werd vervolgens E.J. Stam
voorgedragen en geaccepteerd.

Grietje Johanna Kieft-Asjes
Gré
6-2-1925 Venhuizen

13-12-2019 Egmond

Echtgenote van Dirk Kieft †
Dochter Anja
Zoon Dikkie †
Zus Joke, zwager Ton †
Zus Nella, zwager Giovani

‘Huisvestingsverordening’ opgeschoven
(van de redactie/John de Waard)
De behandeling van de zogenaamde ‘huisvestingsverordening’ (met onder meer de door Bergen gewenste regelgeving over recreatief verhuren) werd doorgeschoven voor behandeling op 30 januari 2020.
Volgens wethouder Klaas Valkering waren er dermate veel en complexe amendementen - met juridische
consequenties - dat hij eerst met de landsadvocaat wilde overleggen, om te voorkomen dat de gemeente
juridisch de plank zou misslaan.
‘Ik denk dat het in niemands belang is langs de commissie weer te gaan rect, uiteraard, maar we gaan niet
als er straks een besluit wordt geno- doen, zodra er meer duidelijkheid is weer de hele procedure volgen’, aldus
men dat geen stand houdt.’ Daar kon over de bevindingen van de lands- meerdere raadsleden. Of dat ook wel
de raad wel mee instemmen, dus het advocaat. ‘Er is al genoeg inspraak of niet gebeurt, wordt dan weer in het
uitstel kwam er, zij het dat diezelfde geweest en we willen wel graag een presidium besproken.
raad niet van plan was de hele ronde besluit nemen. Weloverwogen en cor-

Veel dank aan de verzorgers en begeleiders van de Prins
Hendrik Stichting, waar ik de laatste zeven jaar met veel
plezier heb gewoond.
Gré is in besloten kring gecremeerd.
Correspondentieadres:
Anja Valkering-Kieft
Vennewatersweg 21
1935 AR Egmond-Binnen

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 11 dec: 1e Mevr.
Hallewas & Hr. te Bück, 70,00%; 2e
Dms Zentveld & Baltus, 57,50%; 3e

“Als muziek de gids is die je geest doet leven,
dan is het nu even stil.”

(tekst: Pauline de Vries/Het Schrijfkwartier) Met een lokaal sportakkoord
wil de gemeente Bergen dat iedereen, jong én oud, echt plezier in
sport kan hebben en houden. ‘Sporten moet nu en vooral in de toekomst ongehinderd kunnen in een veilige en gezonde omgeving. Als
sporter, vrijwilliger of toeschouwer’, aldus verantwoordelijk wethouder Antoine Tromp.

Wilhelmus Johannes Rasch
Willem
Sinds 2001 weduwnaar van Corrie Rasch-Gorter
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Foto (redactie) Antoine Tromp: ‘Sport moet ongehinderd kunnen in
een veilige omgeving. Het sportakkoord moet dat mede faciliteren.’

† Schoorl
16 december 2019

4 februari 1931

Veel mensen sporten veel minder
of zelfs nooit, sportaccommodaties
staan leeg en het aantal leden en
vrijwilligers van sportverenigingen
neemt sterk af. Minder sportaanbod
betekent minder inspiratie om te gaan
bewegen en vitaal te leven en zo als
oudere langer zelfstandig te kunnen
blijven wonen. De minister van Sport,
de gemeenten en de sportbonden
(NOC*NSF) willen het tij keren met
dit Nationaal Sportakkoord. Het Nationaal Sportakkoord kent een aantal
thema’s. Voor de gemeente Bergen
ligt de focus op sporten en bewegen,
vitale sportaanbieders en een positieve sportcultuur binnen alle sport- en
beweegaanbieders in alle vier de kernen van de gemeente Bergen. Uit elke
kern wordt een vertegenwoordiger
aangewezen. Op 5 november 2019
hebben een aantal vertegenwoordigers van sport- en beweegaanbieders
uit de gemeente Bergen en de Sport-

Wij zijn hem dankbaar
voor wat hij in ons leven heeft betekend.
Dick Rasch † Carla Rasch-van den Boogaard
Merel en Tom
Yoni en Tessa
En achterkleinkinderen
Saskia van Vemde-Rasch en Wim van Vemde
Rick
Lotte
Hansje van Rouendal
Correspondentieadres:
Prinses Beatrixstraat 3, 1931 CG Egmond aan Zee

Willem is thuis, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 23 december
om 11.30 uur in de aula van Crematorium Alkmaar, Meerweg 11.
Na afloop ontmoeten we elkaar in de ontvangkamer, waar
gelegenheid is tot condoleren.

DORPSGENOTEN

raad Bergen een intentieverklaring
voor dit lokaal sportakkoord getekend. Dit was een voorwaarde om in
2020 in aanmerking te komen voor
het uitvoeringsbudget van de overheid
en daarmee een formateur aan te stellen. Deze formateur gaat in gesprek
met lokale verenigingen en partijen
die zich hebben aangemeld om samen
vorm te geven aan dit sportakkoord.
‘Er is nog geen formateur aangesteld,
maar we zijn wel in gesprek met een
aantal kandidaten’, zegt Antoine
Tromp.
‘Binnen het lokaal sportakkoord is ook
ruimte voor commerciële partijen met
goede ideeën en plannen op het sporten gezondheidsvlak om de gemeente
Bergen een sportieve injectie te geven. Het is tijd om de handen ineen
te slaan.’ De leegloop van het aantal
inwoners, de vergrijzing en de eerder
genoemde problemen bij sportscholen
en -verenigingen zijn oorzaken van de

4

waauw stappe. Die van main was pier
kattepoerig dat ai dat in de krant zag.
‘Oe ken et. Ai was een beste en ientje van iet mit de cente gooie. Now
vraeg ik je, dat doogt toch iet!!” “Dis
dat weet jai. Den ew ‘k nies te zegge
over dat zôôtje. De kranten staen d’r
netierlijk aase bol van. Now, ik gaet
mit ’n gang om bôôskippe in te slaen.
As de loi wel gaen zerrege datte de
supermarrekte iet bevoorraad worde,
den ew ‘k me ‘êêle ‘andel in de vriezer. Ken main niks gebeere. Da’s toch
gebroesel om zoks te doen. Zokke
raere gedoentes om te protestere en
deer ken’k pier naidig van wore. Now
me-kind, ik slêêp je wel deer de zelling’êên. Je bel maer as je mai nôôdig
eb. Maek je iet drik.” “Dag ‘oor en bedankt voor je beste zerrege!”

verarming van het sportaanbod en de
sportinfrastructuur. ‘Verenigingen die
eenmaal verdwijnen komen niet meer
terug. Het is belangrijk dit te voorkomen en de krachten te bundelen om
de sportvoorzieningen en de sportinfrastructuur in de gemeente in stand te
kunnen houden. In de Egmonden is de
voetbalfusie daar een goed voorbeeld
van. Met een nieuwe locatie kunnen we mogelijk een breder aanbod
van sporten realiseren’, zegt Antoine
Tromp. ‘Verenigingen moeten zelf met
plannen en doelstellingen komen en
aangeven wat zij nodig hebben. Wij
bekijken vervolgens welke rol daarin is
weggelegd voor de gemeente’, aldus
de wethouder.
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ZENT

Wat Now!
“Me-kind, komt er maer iet in. Ai eb
main toch an’estoke. Ik ben de ‘alleve
nacht in de wêêr ‘ewêêst. Pain in me
boik en, no ja toe. Aere praet. Ik eb me
zister op ‘e beld datte wai iet komme.
Ik ziet ’t iet zitte mit die train. Boiten
dat ew ‘k koors, dis ofwachten.” “Ieh
, da’s now begrôôtelijk. Ik eb een paer
kostelijke oliebolle voor je.” “Aauw
op, ik mot d’r iet an denke! Ik êêt
allien een beskôitje en drink thee.”
“Now, den ‘ôôp ik dat jollie gaauw
opknappe. Mot ik je boompie nag
binne zette?” “Neen, dat eb gien
‘ââst. En kerst zonger boompie deer
ew ‘k gien zerrege over. Wai motte
eerst opkwikkele. Eb jai nag nieuws?
Ik wêêt allien van Houtenbos die op
most stappe. Maer vraeg mai iet weer
om an im ‘e vroege wier of ai d’t ôit

Mevr. Blankendaal & Hr Broersen en
Dms Waelput & Betel, 38,75%. Fijne
feestdagen.

Sport verenigt inwoners gemeente Bergen

Met verdriet nemen wij afscheid van mijn vader,
onze schoonvader, opa, overgrootvader en vriend

* Hippolytushoef

Hrn Bok & Scholten, 53,13%; 4e
Hrn Eeltink & Hallewas, 47,50%; 5e
Dms Eeltink & te Bück, 43,75%; 6/7e

Schoonheidssalon

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

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

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

hormonale klachten, pijnklachten.

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

Winst voor Rosé
Heijnen!

Telefoon (06) 362 04 113
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

06 20 100 550

Houdbaarheid?

Foto (aangeleverd)
Winst voor Rosé Heijnen
Zondagmiddag in Beverwijk bij het
gala van Team Spirit mag Rosé eindelijk de ring in. Ze traint al drie jaar
en eindelijk hadden we een goede
match. In de derde ronde trok ze de
partij naar zich toe door goed van
haar lengtevoordeel te profiteren.
Met mooie beentechnieken pakte ze
de punten en was de jury overtuigd
dat de winst naar Rosé moest.

Kijkt u eens naar de
houdbaarheidsdatum
van uw rookmelder.
SCHILDERSBEDRIJF

Midwinterduinloop

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Is deze ouder dan 10
jaar? dan wordt de
juiste werking niet
meer gegarandeerd...
Wij vervangen ‘m
graag!

ap.beukers@quicknet.nl

Foto (Frits van Eck) Midwinterduinloop in Egmond-Binnen.
Op zaterdag 14 december werd in Egmond Binnen de 40e Midwinterduinloop gehouden. Zowel de deelnemers
als de organisatie hadden te maken
met moeilijke omstandigheden. Door de
storm kon de start/finish maar gedeeltelijk worden opgebouwd en tijdens de
loop hadden de 635 deelnemers vooral
op de Van Oldenborgweg de harde wind
tegen. Over de finish gekomen was er
door de deelnemers een prima prestatie
geleverd en daar wachtte voor hun een
mooie medaille vanwege de 40e editie.
De opvallendste prestatie werd wel ge-

leverd door Remyo Tielsema uit Haarlem.
Net als vorig jaar werd hij de winnaar
van de 16,8 km en dat nadat hij 3 jaar
geleden nog een hersenbloeding heeft
gehad en in coma was geraakt. Hoewel
hij nog steeds niet helemaal hiervan is
herstelt, loopt hij sindsdien veel sneller
dan voor die tijd. Er was verder voor de
EHBO niet veel te doen, zodat het weer
een geslaagde dag was. Foto’s zijn te
zien op www.fritsvaneck.nl/midwinterduinloop. In de uitslagen viel de tweede
plek van de Egmondse Lizzy Verdonk
(1.15.29) bij de dames op.

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

Daar waar hulp nodig is!

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

Ook dit jaar slaan de Egmondse kerken de handen weer ineen en vragen uw aandacht voor de Kerst- en voedselpakkettenactie, bedoeld
voor inwoners van de drie Egmonden voor wie extra bemoediging zó
op zijn plaats is.
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 decem- weer een succesvolle actie en kunnen
ber van 10.00 tot 16.00 uur staan Egmonders met elkaar laten zien waar
bij de Egmondse supermarkten vrij- ze voor staan, namelijk verbondenheid.
willigers klaar om giften, met name Uiteraard is een geldelijke bijdrage ook
houdbare artikelen – geen alcohol! altijd welkom, het rekeningnummer
- in ontvangst te nemen. Een mooi mo- van de PCI RK parochie Egmond aan
ment om uw hart te laten spreken en den Hoef is NL93RABO 0315782269.
er te zijn voor anderen die een steuntje Namens het actiecomité bij voorbaat
in de rug zo goed kunnen gebruiken. dank voor uw steun! Voor vragen en/
Hopelijk kunnen wordt het ook dit jaar of info Karin Twisk – 06 15604747.

DORPSGENOTEN

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

By
Mar
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Opknapbeurt Tymonskroft en Blankenberg
Op donderdag 12 december is de gerenoveerde woonwijk Tymonskroft/ Blankenberg in Egmond-Binnen
opnieuw in gebruik gesteld. Wethouder Jan Houtenbos leidde de opening in tijdens een bijeenkomst in
het dorpshuis De Schulp met koffie en gebak voor de bewoners.
De (her)opening vond plaats op het kruispunt van beide straten door middel van het planten van een jonge boom op een
nieuwe plek. Zowel de Tymonskroft als de Blankenberg zijn geheel voorzien van de nieuwste waterdoorlatende bestrating
tegen wateroverlast. Bovendien zijn er trottoirs gerealiseerd waardoor de veiligheid voor wandelaars en spelende kinderen sterk is verbeterd. Daarnaast is er een nieuw parkeerterrein aangelegd aan de Blankenberg, maar is er ook nagedacht
over de groenvoorziening. Her en der in de wijk zijn nieuwe plekken ontstaan waar bomen en planten de wijk zullen
gaan verfraaien en vergroenen. De nieuwe, heldere straatverlichting draagt eraan bij dat de wijk een nieuwe, eigentijdse
uitstraling heeft gekregen.
Foto (aangeleverd) Hier Jan Houtenbos nog als wethouder actief bij
de heropening van de wijk Tymonskroft in Egmond-Binnen.
Dankzij de transparantie van de informatie aan de bewoners is de renovatie vrijwel zonder problemen
verlopen. Verschillende inspraakavonden, gevolgd door een uitgebreide
informatieavond in de Schulp, gingen
vooraf aan de werkzaamheden, die
regelmatig werden aangekondigd
door informatie in "het Contact" en
huis aan huis informatie. Daarbij konden de bewoners direct via de mail
communiceren met de ambtenaren
van de werkorganisatie BUCH. De
uitstekende samenwerking tussen de
vereniging dorpsbelangen (VDEB),

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

Afspraak voor de feestdagen?
Wees er op tijd bij!

(van de redactie/John de Waard) De vestiging van een bollenbedrijf aan de
Limmerweg 5 in Egmond-Binnen is nog geen gelopen zaak. De raad wil
graag, voordat ze definitief hierover beslist, wat meer duidelijkheid over
bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de impact
van verkeer et cetera. Wethouder Klaas Valkering zegde toe die onderzoeken te laten doen.
Naar aanleiding van vragen van Behoorlijk Bestuur Bergen lichtte Sjaak Swart (KL)
als mede-initiatiefnemer van het amendement toe dat de kosten in principe voor rekening van de initiatiefnemers komen. Valkering: ‘Dit amendement doet recht aan de
problematiek en zorgen; het is bovendien goed uitvoerbaar. Wij steunen als college
dit amendement van harte.’ Die steun kwam er niet van BBB en Gemeentebelangen.

5

maatje +
42 t/m 56

MANDY SENTVELD

Achterom 1

LaNk
eTer
roNwaTer

Parkeervergunningen recreanten etc.

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Doe mee met onze
crowdfunding!
Ga naar
hospice-egmond.nl

pende renovatie. Voor de bewoners
geldt: van harte gefeliciteerd met dit
geweldige eindresultaat!

INGEZONDEN

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

wasserij
dubbelblank

het gemeentebestuur en de werkorganisatie BUCH, alsmede met de
medewerkers van het uitvoerende
aannemingsbedrijf hebben tot een
geweldig resultaat geleid, waarbij
de wijk Tymonskroft/ Blankenberg
weer een zichtbaar jonger en kleurrijker aanzien heeft gekregen. Mede
dankzij de positieve opstelling van
de bewoners van de wijk tijdens de
werkzaamheden, is de overlast tot
een minimum beperkt gebleven. Het
bestuur van de VDEB bedankt hierbij
dan ook alle betrokkenen voor de geweldige samenwerking bij deze ingrij-

Ik heb al menig keer mijn standpunt
proberen uit te leggen tegenover diverse vrienden en kennissen, maar de
perikelen rondom de verhuur van woningen, zomerhuis, enz. nemen desastreuze vormen aan. ik begrijp als ieder
ander ook wel dat we woningruimte
tekort hebben onder de woningzoekenden in onze gemeente en vooral in
Egmond aan Zee, maar sinds de oude
woningbouwvereniging is opgegaan
in een overkoepelend orgaan, worden
de schaarse huurwoningen eerder
verhuurd aan “buitenstaanders” dan
aan ingezetenen. Logisch, een Amsterdammer of Heerhugowaarder enz.
zal met alle plezier iets willen huren
in zo’n mooie gemeente als Bergen en
dan vooral aan de kust. Andersom gebeurt dat uiteraard niet of nauwelijks.
Nu hebben ze bedacht dat een tweede woning nog maar twee maanden
van het jaar verhuurd mag worden,
op straffe van 21.000 euro boete bij

overtreding, om woningnood tegen te
gaan. Deze eigenaren is jarenlang een
worst voorgehouden, alles mocht en
kon, en nu opeens is het over. Je zou
je centjes er maar in hebben gestoken.
Bij een bank krijg je niets meer voor je
spaartegoed. En voor de mensen die
het ‘wel goed’ vinden voor deze eigenaren, het zal jullie bezit zijn…….
Nu de parkeervergunningen, die
doodleuk verdubbeld worden naar
300 euro! Twee dagen van te voren
heeft de bijeenkomst hierover ergens
vermeld gestaan: opkomst 20 mensen
(lees Parel van Egmond). De bewonersgroepen hebben zich niet of nauwelijks kunnen voorbereiden. Ik durf
openlijk te beweren dat degene die dit
bedenken neringziek zijn. Ze kunnen
het gewoon niet hebben dat de gewone lui een extra centje bijverdienen
en dit overigens ook nog aan de belasting opgeven. Opeens bedenken ze
ook dat de vergunning van 5000 euro

en eigen parkeerplek om je zomerhuis
permanent te verhuren, verlaagd kan
naar ongeveer 300 euro, dus met andere woorden, die 5000 euro was/is
uit de lucht gegrepen en wie heeft er
in b.v. Egmond aan Zee nu een eigen
parkeerplek bij zijn zomerhuis? Ik niet
in ieder geval! Er wordt totaal niet geluisterd naar voorstellen als een parkeergarage onder het Seeduyne en/of
transferiums. Jaren geleden zat ik al
met diverse werkgroepen om de tafel, zonder enig resultaat. Als er geen
geld is te verdienen door de gemeente
Bergen, gebeurt er helemaal niets. We
zullen eens een keer achter die tv vandaan moeten komen en met zijn allen,
tijdens een vergadering over deze idioterie, het gemeentehuis moeten barricaderen. Ik hoop dat de diverse bewonersgroepen zich gaan inzetten om
dit voor elkaar te krijgen. Bert Stam,
Van Speijkstraat 23, Egmond aan Zee.

Janina Swart: samenwerking op alle niveaus
(van de redactie/John de Waard) Bij haar afscheid van de raad benadrukte de scheidend fractievoorzitter van
KIES Lokaal, Janina Swart, dat vooral samenwerking op alle niveaus gewenst is. Daarmee bedoelde zij
dat lokale onderwerpen tegenwoordig vaak lijken te worden overschaduwd door landelijke, maar feitelijk hebben ze allemaal een relatie met elkaar.
Foto (redactie) Janina Swart
(KIES Lokaal) nam bij de laatste
raadsvergadering van 2019 afscheid. Zij blijft de partij nog wel
ondersteunen waar ze kan, maar
dat zal niet meer in de raad van
Bergen zijn.

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

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

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

Inzetje: Bloemen en een dankwoord van de burgemeester
voor een volle tribune. Die
kwamen overigens vooral voor
de 5G-discussie.
‘Luisteren en het gesprek aangaan - met elkaar als raad en
met de burgers - zijn daarom meer dan ooit van belang’,
aldus Swart. ‘Consensus lukt misschien niet altijd, maar we
proberen in de raad te (be)sturen op feiten en cijfers en
met het oog op het grotere belang. Dan nog is het echter
nodig om samen tot beslissingen te komen. We zetten ons
als raadslid in voor de gemeenschap en nemen beslissingen
op basis van de kennis en kunde van dat moment. Dat dat
soms niet goed uitpakt is niet altijd te voorzien. Ik heb veel
geleerd in deze afgelopen dertien jaar en neem met pijn in
het hart afscheid.’
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

volg ons nu ook op Facebook

Knallend het jaar uit
met onze bubbels!

• Warm gebakken SCHOL
p/st € 3,50

De feestdagen beginnen bij ons

100 gr € 6,95

gerijpte kazen, heerlijke salades voor cocktails, vers gebrande
noten, luxe wijnen, kerstbonbons en prachtige geschenken.

• Ouderwets ger. ZALMFILET

Kom

kers
aan lek
ld
e
r
e
w
in een
bij ons
Actie!!

Grote GAMBA's
van kilo € 17,50

200 gr € 12,50

op=op

zonder kop - met schil

deze week kilo € 12,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

2 kilo € 20,-

op=op

Bij besteding van minimaal 15,- euro
ontvangt u in december een leuke attentie

winckeltje.nl

TOP-kwaliteit

deze week € 10,00

van p/st € 17,50

Champagne

Voorstraat 136
1931 AP Egmond aan Zee
072 506 25 65
info@winckeltje.nl

3 voor € 10,00

• Ouderwets ger. PALINGFILET

Vele exclusieve paté’s en tapas voor uw brunch, de lekkerste

Il miogusto

mooie dikke, zonder kuit

Kilo 12.50

Buitenlandse kaas

Luxe delicatessen

Speciaal voor de feestdagen hebben wij ons

Keuze uit vele luxe delicatessen zoals:

reeds uitgebreide assortiment buiten-

Engelse pie’s, diverse truffelproducten,

landse kaas aangevuld met de mooiste en

eende- en ganzelever (foie gras),

meest luxe kaasjes voor de kerst.

chatka krab, Confit de Canard

Kilo  10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GRASKAAS
STOLWIJKER
BLACK LABEL

500 gram
500 gram
500 gram

3,95
3,95
3,95

Bij aankoop van kaas FRANSE KAAS 3 voor € 5,&
odka
ills V ry
Cah Blueber

Valdeo
n

Beurre
Croquant

Confit de Canard

Truffels

Bakkerij ‘t Stoepje

Eende- en ganzelever (foie gras)

Pecorino Fiordaliso
Sant Galderic a
l’Huile d’Olives

Actie!!

Vigneron Truffe
Tap de La Bruguera
cendre

Bij besteding van minimaal 15,- euro
ontvangt u in december een leuke attentie

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse APPELCAREE
2 voor € 5,- en 5 voor € 10,Luxe KERSTKOEKEN
6 voor € 5,- en 14 voor € 10,Dagverse APPELNETS
4 voor € 5,- en 10 voor € 10,KERSTSTOL met amandelspijs
1 voor € 6,- en 2 voor € 10,Dagverse appel-kaneel of stoofperen SLOFJES 4 voor € 6,- en 10 voor € 10,-

S.V. Prins Hendrik
Vorige week vergeten de melden, de
winnaar van de KLB kreeg een mooie
dinerbon van Restaurant Vlackbij van
Jos en Diane. Zoals gebruikelijk alleen
Dirk met volle bak, de rest 1 punt er-

onder, de pistool sectie was zeer actief
deze week. De uitslagen van maandag 9 december: E-klasse: Dirk Roele
100; Arie Wijker, Cor Wijker en Carlo
Zwaan 99. A-klasse: Richard van Ham

98; Henk Konijn 98; Nico Tuls 97. Bklasse: Jaap Schipper 95. Pistool: Arie
Wijker 49; Dirk Roele 47; Richard van
Ham, Henk Konijn en Carlo Zwaan 45.

Ruime overwinning geeft Egmondia lucht
Egmondia heeft in de laatste wedstrijd voor de winterstop prima zaken gedaan door hekkensluiter Beemster met een ruime 6-1 nederlaag naar huis te sturen. Door deze overwinning van de ploeg van Jos Mouwes is de marge met de onderste plaatsen vergroot en stijgt Egmondia een paar plaatsen op de ranglijst.
Foto (Cor Mooij) Joep van der Laarse scoorde de derde treffer voor
Egmondia dat met 6-1 veel te sterk bleek voor hekkensluiter Beemster.
Met de harde wind in de rug nam in, maar deze was inmiddels beduiEgmondia meteen het heft in han- dend afgenomen. In de 62ste minuut
den om een duidelijk signaal af te kon keeper Pascal Fokkema een schot
geven dat alleen winst deze middag van Justin Recourt niet klemvast krijbelangrijk was. In de 22ste minuut gen en Mats Stam was ter plaatse om
kwam de thuisploeg aan de leiding. het karwei af te maken, 4-0. Zeven
Nadat Beemster vergeefs wachtte op minuten later ging de bal terecht op
een fluitsignaal na een overtreding, de stip. Na een prima combinatie van
kogelde Justin Recourt zuiver binnen Egmondia kon de sterk spelende Marc
1-0. Aan Egmondse kant hoopte men Min vrij op doel afgaan, maar werd
deze voorsprong voor rust nog uit te binnen de lijnen onder uitgehaald.
breiden. Dit lukte in de 38ste minuut Deze penalty was wel besteed aan
ook nog, toen Carlo Smit mee opkwam topscorer Justin Recourt, die daarmee
en de bal goed aflegde op Justin Re- de 5-0 op het scorebord bracht en
court, die daarmee zijn tweede treffer daarmee zijn hattrick voltooide. Na
aantekende 2-0. Het werd voor de een rode kaart wegens natrappen van
pauze zelfs nog 3-0. Beemster pro- Beemster-speler Vince van Gelderen
beerde aanvallend namelijk ook nog scoorden de bezoekers toch nog een
wel iets, waardoor er ruimte ontstond eretreffer 5-1. Dit was deels te wijten
en na een snelle omschakeling van de aan concentratieverlies van Egmondse
blauwwitten schoot Joep van der Laar- kant. Toch was het slotakkoord voor
de Derpers. Vlak voor tijd controleerde
se het derde doelpunt binnen.
Na rust speelde Egmondia tegen wind Rick Blok, na goed werk van Jip van
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mooie lange varkenshaas
500 gr 9.98

3 grote botermalse entrecote
biologisch

topkwaliteit uit de beemster

biologisch

topkwaliteit van texel

voor

€

9,98

verse hollandse kippendijenfilet € 9,98
heel kilo
biologisch topkwaliteit uit middenmeer
prachtig mooie lamskoteletten
€ 2,98
100 gr

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Wenst u Kleurrijke Feestdagen
Jan Dirk
z’n Dal 109
en een1931goed
onderhouden
2020
DL Egmond aan Zee

Jan Dirk z’nTelefoon
Dal 109 -072-5064590
1931 DL Egmond aan Zee
06-53696278- www.schildervandegiesen.nl
Telefoon 072-5064590 - 06-53696278
der Himst, de bal op de borst en vanuit
de draai stelde hij de 6-1 eindstand
vast. Een prima resultaat, met vooral
als bijkomende factor dat dit niet alleen werd bereikt door een enorme
dosis wilskracht, maar vooral ook door
soms heel goed gecontroleerd combinatiespel van Egmondia. Hieruit zou
voldoende vertrouwen moeten worden
gehaald om met een goed gevoel eind
januari de competitie te hervatten. Om
zo genoeg punten te halen om zich te
kunnen handhaven in de derde klasse.

www.schildervandegiesen.nl

Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer
per maand of los tarief is dit € 20,-. Familieberichten € 22,-. Voor de
voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties €
5,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via
e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie
kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandag 12.00 uur.

