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VERKOPEN?

NM=Nieuwe
• EK=Eerste
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3:20 Maan
7:59
15:50 Kwartier
20:19
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
met dank aanJuli
WebcamEgmond.nl

Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

Eén voor allen, allen voor één:
‘Wandelmusketiers’ in actie voor Praethuys
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www.uitvaartverzorgingduin.nl

Uitvaartbegeleiding

Pas als je de keuzes
kent, kan je kiezen

Maandag 6 juli, inloopspreekuur
van 10 tot 12 uur op Slotweg 2,
Egmond aan den Hoef of op afspraak
06 21 51 61 30 (24/7)
Charonuitvaartbegeleiding.nl

En verder in Dorpsgenoten:
Hospice Egmond kijkt over de grenzen heen
Aangepaste plannen fusielocatie na de zomer naar raad
Programma dienstverlening: Nieuw Tij
Alsnog Hogedijk Open-toernooi
DORPSGENOTEN

wo

18 za
19 zo
20 ma
21 di

Foto (redactie) - De Wandelmusketiers & Co. Van links naar rechts, Hans Maarten Parigger,
Inico Geels, Harrie van de Kuijt met de nu nog lege cheque, Cees Geerlings en helemaal rechts
Egmonder Martin de Graaf. Op 25 juli wordt het behaalde bedrag ingevuld bij aankomst bij
de Grote Kerk in Alkmaar.

(van de redactie/John de Waard)
We kennen allemaal die ene slogan van de musketiers: één voor allen, allen voor één. Nu
is er een vijftal wandelmusketiers dat onder datzelfde motto de ‘50 van Alkmaar’ gaat
wandelen, op 25 juli, voor het goede doel. Dat goede doel is het Praethuys Alkmaar. Onder
de wandelmusketiers bevindt zich onze eigen Egmondse wandelaar, Martin de Graaf uit
Egmond-Binnen. De mannen laten zich in tegenstelling tot de echte, onomkoopbare musketiers, graag sponsoren. De teller staat op het moment van afspreken al op bijna 6000 euro.
Maar dat bedrag kan nog best wat omhoog, vinden ze zelf.
vijftal eveneens en zo zijn er steeds
Nu door de coronacrisis zo ongeveer mee te maken.’
alle evenementen zijn afgelast, krijgen Ook Martin en Cees werden enthou- meer steunbetuigingen van mensen
ook organisaties als Het Praethuys siast gemaakt om mee te doen aan en bedrijven. ‘Op 25 juli gaat het gebehoorlijke tikken te verwerken in de wat inmiddels is gedoopt tot ‘De 50 beuren’, aldus Harry, die zich opwerpt
begroting. Activiteiten om geld op te van Alkmaar’. Die 50 slaat op 50 ki- als de pr-man van de groep. ‘We doen
halen gaan in de meeste gevallen niet lometer, uiteraard. De naam van het op onze tocht zo ongeveer alle dordoor of hooguit op kleinere schaal. gezelschap werd aangepast naar ‘de pen en buurtschappen aan die bij
Daarom wilden deze vijf wandelaars Wandelmusketiers & Co’ en zo kreeg Alkmaar horen en verwachten ergens
met hun gesponsorde wandeltocht het initiatief steeds meer steun in de tussen 15 en 16 uur aan te komen
specifiek het Praethuys ondersteu- vorm van sponsoring. Die vele steun- bij de Grote Kerk in Alkmaar. Die ‘last
nen. We spreken het vijftal na een betuigingen doet de mannen goed. mile’ krijgt nog een extra dimensie,
zaterdagse training van 20 kilometer De ‘druk om te presteren’ wordt daar- we willen dat graag met wat muziek
op het terras van hun vaste pleister- mee wel groter. ‘Maar daar kunnen omlijsten om een ‘echte entree’ te
plaats, Het Genot van Grootschermer. we prima mee omgaan’, aldus Martin maken bij de Grote Kerk. Daar vullen
Naast Martin de Graaf bestaat het ge- met een lach. ‘Het belangrijkste is dat we dan de nu nog lege cheque in en
zelschap wandelaars uit Harry van de we zoveel mogelijk geld ophalen voor overhandigen die aan burgemeester
Kuijt en Inico Geels uit Alkmaar, Hans Het Praethuys. Ook in de Egmonden Piet Bruinooge. Die overhandigt hem
Maarten Parigger uit Castricum en ken ik veel mensen die de steun van op zijn beurt weer aan Het Praethuys.
Cees Geerlings uit Zwaag. Een bont Het Praethuys hebben ondervonden De verwachtingen zijn hooggespangezelschap, maar de mannen kennen door middel van de gesprekken, de nen, maar dat het een mooi resultaat
elkaar allemaal van eerdere wandel- activiteiten en het persoonlijk contact gaat worden is nu al zeker.’ Wie deze
wakkere wandelaars nog wil steunen
evenementen. ‘En daar is het begon- met lotgenoten.’
nen’, vertelt Harry. ‘Vorig jaar hebben De wandelaars krijgen ook steun van kan dat laten weten via een mailtje
we met zijn drieën, Hans Maarten, Ini- bedrijven en organisaties. Zoals van naar de50vanAlkmaar@gmail.com.
co en ikzelf, de WandelPlusVierdaagse de organisator van de Alkmaarse Vermeld in het bericht wat het bedrag
van Alkmaar gewandeld voor het goe- wandelvierdaagse, Le Champion, die van uw donatie is en na afloop wordt
de doel. Na afloop dacht ik echt: dat de mannen heeft toegezegd bij te u benaderd met de juiste gegevens
nooit meer! Maar vervolgens kreeg ik staan met banners bij start en finish om het geld over te maken. ‘Want we
zelf te maken met kanker. Eigenlijk is (Grote Kerk Alkmaar), ondersteuning moeten natuurlijk wel eerst leveren’,
dat de achterliggende reden om deze met publiciteit via social media en aldus Harrie. ‘Pas na de prestatie kunactie op te zetten: iedereen heeft zo een echte ‘bezemwagen’ met de ra- nen we incasseren.’
zijn eigen verhaal over deze vreselijke vitaillering. Hun vaste start- en finishziekte en heeft er direct of indirect plaats voor de trainingen steunt het
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Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzondere man.

Hans Buter

DORPSGENOTEN

*Jakarta
16 maart 1949

4

Kloknieuws

† Schoorl
29 MAART
27 juni 2020

GRIEPGOLF
Bart & Lora
OF
Vanwege de omstandigheden rondom Corona vindt er
INBRAAKNu
ook plaats en hebben
geen condoleance
wij besloten
de afscheidsdienst in besloten kring te laten plaatsvinden.
Pedicure
GOLF?
Indien u geen kaart heeft ontvangen, gelieve
Elly Buter-Stam

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

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
deze
kennisgeving als zodanig te beschouwen.
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Huisadres: 3e Oosterberg 6, 1931
VoorEChetEgmond
eerste aan Zee



hebben wij geen
oplossing…
De ketting is verbroken

Hospice Egmond kijkt over de grenzen heen
(tekst Pauline de Vries, Het Schrijfkwartier)
De bouw van een hospice in Egmond aan Zee vordert! Het gaat ook goed met de werving
van vrijwilligers en donateurs. Dat is ook hard nodig, zo stelt het bestuur van het hospice in
de nieuwsbrief die deze week verscheen. De afbouw en inrichting van het gebouw is een
uitdaging. Blij verrast constateert het bestuur ook dat er support komt van inwoners uit
omliggende dorpen. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan publicaties in de lokale
bladen.
Vorige maand leverde een ‘eigen’ organisatie achter het hospice. ’Voor In de nieuwsbrief ook een gesprekje
pagina in het huis-aan-huisblad voor mensen en families in de naaste om- met Til Vermeulen-Marsé uit Bakkum,
de Egmonden, Rinnegom en Bakkum, geving zal ons hospice ook een fijne gemeente Castricum. Wie meer wil
‘Dorpsgenoten’, nog een mooie aan- oplossing kunnen bieden in de laatste weten kan mailen naar vrijwilligers@
Foto (aangeleverd):
Voorjaar in Egmond
hospice-egmond.nl.
was van vrijwilligers en donateurs op. fase van iemands leven’ benadrukt
Deze maand verscheen een groot ar- zij. We hebben dus ook een bovenNadat enkele
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was nu- ook
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Copier)
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Hoef versierd
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Heiloo, en ook dat leverde een tiental ligerswerk.
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooral
het dorp Er
zelfwordt
weer aanop
de alle
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echt
een dankbare
en belangrijke
reacties op.
geweest. Het voor
is prachtig
geworden
met dank
aan hard
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Saskia Oostindie-Groot uit Heiloo is mogelijkheid
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voor palliatieve zorg.’
bestuurslid van Stichting Zeedistel, de en
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Voor het tweede
wel!

Ongeloof overheerst dat het zo snel is gegaan.
broer,
       Onze

  zwager en oom
      

      


    
is na een kort ziekbed overleden.



Hans Buter

  Hij is 71 jaar geworden.

Wij zullen hem erg missen.

DORPSGEN
ZOEKT E

ZENT

We wensen Elly, Bart en Lora veel sterkte
om dit verlies te dragen.

Schoonheidssalon

Ronneke & Ted
Linda IJssennagger-Zentveld

Fred & Anne-Marie

Zent Schoonheidssalon
Jos & Joke
Mosselaan 61
Piet & Jolanda
1934 RA Egmond aan den Hoef
Tim & Karin
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
Neven en nichten
zentschoonheidssalon@gmail.com

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

Voor uw gehele administratie

voor een w
EGMOND AA

Administratiekantoor

WINTER

Kerkdiensten

Voor: - Verwerking bedrijfs-

WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
administraties en samenstelling jaarH. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
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dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
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Succesvolle voetbalclinic bij Zeevogels
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Bel me Teen!
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wekelijkse column van KD de Bocht

BOVAG
Al jaren een vertrouwd adres voor

Tevens doen wij, aircoservice
in- en verkoop of zoek

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedee

KINDEROPVANG DE P
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Karin Smit
z
Tieneropvang
met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel
en 35
incidentele
06 - 81
81 10 opvang mogelijk
DAG EN NACHT BEREIKBAAR
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
z
Geen wachtlijsten
z
z

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

www.kinderopvangdepoppenkast.nl
Ferry Karssen sterkste
nu zetten we onze persoonlijke manier
de uitvaart
met u te -bespreken.
bij MTB KidsOok,&of juistParents
3 van uitvaart begeleiden door en komen we nog steeds bij u thuis (of in de tuin) om met gepaste afstand
1 JULI
2020
NR. 797
Want persoonlijk contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht
winnaar
GEVRAA
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot
om de Kids and Parents
Programma
Dienstverlening:
Tij
Met
warme groet, Petra van der Meer en KarinNieuw
Smit
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(KPB) mountainbikecup. Weergaloos
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(Van de
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Waard)
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Snackbar med

Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze
positie wist op
te stomenwel
naarop de wensen van bewoners die zich hebben verenigd in (participatie)
In aansluiting
misschien
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk
Louwe en deze
vervolgens
ookaan een nieuw Programma Dienstverlening, genaamd Nieuw Tij. Het is
groeperingen
wordt
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hebben mijn lieve man, onze
lieve
vader,
schoonvader,
nog wist
in te
pakken.
Uitslag: 1. Ferry Karssen
Alkmaar
2.
Vincent
Beentjes
uiteraard ook bedoeld om de mening over de gemeentelijke organisatie op te krikken.
Onderzoek
had
liefst
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trotse opa en zwager Castricum
in liefde 3.
laten
gaan.
Wilfred
Knegt Uitgeest 4. Henk
Jan Verdonk
senior Egmond
namelijk
uitgewezen
dat dieaan
dienstverlening wel wat verbetering behoefde, volgens de inwoners. Tot
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef
6. Henk
Louwe Alkmaarheeft
7. Dirk
Voor een
een
informatieavond
het nog niet kunnen komen in verband met de coronamaatregelen,
maar langer
er
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem zit
Krommenie
Chris
Egmond
dus iets9.aan
teKemp
komen.
aanHoek
de Hoef 10. Ramon van de LaarschotHet
Hoorn
Henk van
Programma Dienstverlening is ben inmiddels ter achtergrondinfor- tiermaker’ Bernt Schneiders om te

Arnhem
21 november 1943

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

T. 072
01 21 marcel@wiegers.net
matie
de507
notitie
en de bijbehorende
presentatie via het college aangeboden gekregen. In Nieuw Tij stelt het
college de dienstverlening aan de
klant – de burgers en bedrijven in
onze gemeente dus - nog meer op de
voorgrond, net als daarmee samenhangende thema’s Participatie, Communicatie en Informatie.
Daarnaast – of eigenlijk daarop aansluitend - is er door het Presidium
(college van burgemeester en wethouders met alle fractievoorzitters)
een procedurevoorstel geformuleerd
rondom de aanbevelingen van ‘kwar-

geactualiseerd in de notitie Nieuw Tij.
Eind maart stond er al een raadsinformatieavond gepland om deze notitie
samen met de raad te bespreken. Om
ideeën op te halen en prioriteiten
aan te geven. Vanwege de coronamaatregelen is deze avond destijds
geannuleerd. Het is niet gelukt om de
raadsinformatieavond alsnog voor het
zomerreces te organiseren. Echter, het
proces van de Kadernota 2021 gaat
gewoon door (staat dinsdag 30 juni
op de agenda van de raadsvergadering, JdW) en daar wordt Nieuw Tij
ook in genoemd. De raadsleden heb-

Egmond-Binnen
26 juni 2020
Voor altijd in ons hart.
Anja van Hoek - Dresmé
Remko en Maryl
Ticho
Dylan
Jason
Erik en Susanne
Christa en Reinier
Sophia en Steven

TEL: 06 2361

werken aan nieuw vertrouwen. Daaruit blijkt, naast andere zaken, dat na
de zomer of in ieder geval vóór 1 november 2020, een voorstel over het
participatiebeleid zal worden voorgelegd aan de raad en zo snel mogelijk
getracht zal worden de communicatie
zal (moeten) worden genormaliseerd.
De bevindingen van onder meer de
Manifestgroep zullen eveneens met
het procedurevoorstel zo spoedig
mogelijk na de zomer worden voorgelegd aan de raad.

Plannen fusielocatie dit najaar naar de raad
(van de redactie/John de Waard)
Nadat de Raad van State de vaststellingsprocedure rond het bestemmingsplan voor de nieuwe fusielocatie had afgekeurd, zit er nu eindelijk weer wat schot in de zaak. Zoals het er nu naar uitziet ziet wethouder Klaas Valkering geen reden meer om te twijfelen dat het aangepaste plan ergens in september,
uiterlijk oktober opnieuw aan de raad kan worden voorgelegd.
De Raad van State had het college capaciteit zijn. Die is vervolgens weer of ongegrond zijn verklaard gaat de
opgedragen een aantal zaken dat afhankelijk van de spuitvrije zone voor Raad van State niet weer opnieuw in
ontbrak in de onderbouwing van de het gebruik van bestrijdingsmiddelen. overweging nemen. Alleen als er echt
plannen verder uit te zoeken en ver- Kortom, ook daar ging weer veel tijd nieuwe zaken worden aangedragen
volgens het plan opnieuw aan de raad inzitten, doordat de bureaus die dit of als niet is voldaan aan de eerdere
voor te leggen. Daarnaast speelt de soort onderzoeken doet tot aan hun eisen van de Raad van State zullen die
stikstofproblematiek, net als landelijk, nek in het werk zitten. Overigens zijn worden meegewogen.’
ook voor dit plan een belangrijke rol. we met betrekking tot de stikstofproValkering: ‘We moesten bijvoorbeeld blematiek ook nog druk bezig met
veel gedetailleerder kunnen meten het uitwerken van een alternatieve
en rapporteren hoe het precies met optie om te kunnen voldoen aan de
de stikstofuitstoot zat, zowel op de stikstofeisen en directe compensatie
huidige locaties als op de nieuwe van eventuele stikstofuitstoot. Ook
locatie. Echter, dat uitzoeken duurde dat ziet er positief uit, dus ik denk dat
nogal wat langer doordat de Raad we na de zomer snel stappen kunnen
van State in die periode ongeveer maken.’
400 plannen van Noord-Hollandse Zodra de plannen zijn vastgesteld
gemeenten heeft teruggefloten. Al door de gemeenteraad kunnen evendie plannen moeten worden aan- tuele bezwaarmakers zich in het uigepast en elke gemeente wil dat zo terste geval opnieuw tot de Raad van
snel mogelijk voor elkaar hebben. Zo State wenden. Valkering denkt echter
ook met de uitvoering van het onder- dat gezien de vorige reactie van die
zoek naar de effecten van het gebruik Raad van State en de aanvullingen
van bestrijdingsmiddelen rondom de op het plan die nu worden gereali- Foto (Dirk Hol) - Wethouder
Zeevogels-locatie. Die zou in onze seerd, er een goede kans bestaat dat Klaas Valkering is optimisplannen beschikbaar (kunnen) komen die tweede gang eventueel een stuk tisch over de voortgang van
voor bollengrond, indien de behoefte sneller kan verlopen. ‘De oude be- de plannen met betrekking
er is, maar dan moet er wel voldoende zwaren die eerder al niet-toegankelijk tot de nieuwe fusielocatie.

Peter Dresmé en Ellen de Graaf
Onze speciale dank gaat uit naar dr. Barnasconi en alle
medewerkers van ’t Huis Lioba voor hun liefdevolle
verzorging en aandacht.
Zeeweg 45
1931 VH Egmond aan Zee
Henk is overgebracht naar crematorium Alkmaar, Meerweg 11
te Alkmaar, alwaar geen bezoek.
Wij hadden u graag uitgenodigd voor de crematieplechtigheid.
Maar door de huidige maatregelen nemen wij op donderdag
2 juli in besloten kring afscheid. Wij zouden het fijn vinden
als u deze dag in gedachten bij ons wilt zijn.

Nog steeds onwerkelijk...
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling.
Zoveel bloemen, kaarten, warme woorden en meeleven.
Zoveel belangstelling, hulp en troost.
Indrukwekkend de motoren, de erehaag en het afscheid van
mijn lief, papa en schoonvader

Lekker dansen, zingen en acteren deze zomer

Rob Mans

(van de redactie/John de Waard)
Voor jongeren die zich deze zomer artistiek en creatief willen uitleven bestaat de mogelijkheid om zich
in te schrijven voor musicalcursussen van vier dagen op de accommodatie aan de Noordvelderweg in
Egmond-Binnen. De lessen worden hoofdzakelijk gegeven door de Egmondse Carmen Luttik, afgestudeerd docente Performing Arts aan het Lucia Marthas Institute for Performing Arts.
der meer het Avro Junior Songfestival.
Carmen zelf is al enige jaren professioneel bezig met het geven van zang-,
dans- en acteerlessen, het maken van
eindproducties, het afnemen van audities en het begeleiden van ‘kinderen
voor kinderen’. De cursussen worden
deze zomer gegeven over een periode
van zes weken in juli en augustus. Inschrijven voor de lessen kan nog op
info@musicalweek2020.nl. Voor een
bedrag van 90 euro (Groep 5/6) of
105 euro (vanaf Groep 7/8) heb je de
week van je leven….!

Te kort, maar wel krachtig geleefd!
De vele mooie herinneringen zullen wij koesteren.
Speciale dank aan:
Gert-Jan, Diana, Bouwbedrijf Tervoort en Rob Glas.
Monique
Elisa
Sarah en Job
Egmond aan Zee, juni 2020
3-7-2019

3-7-2020

JAN PRINS
Er is geen dag dat ik niet met je praat
Er is geen dag dat ik niet aan je dank
Er is geen dag dat ik je niet mis
Ik berg je in mijn hart en daar blijf jij voorgoed

men in de wereld van zingen, dansen
en acteren in een musical. Voor de
danslessen van de leeftijd van Groep
7-8 en hoger komt choreograaf Victor
Swank de gelederen versterken. Hij is
bekend van de choreografie van on-

In weken van maandag tot en met
donderdag worden de deelnemers per
leeftijdscategorie (Groep 5/6, Groep
7/8 en de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs) wegwijs
gemaakt om zich (verder) te bekwa-

Els en Lobke

DORPSGENOTEN

Foto (aangeleverd) - De Egmondse docente in Performing Arts, Carmen Luttik
uit Egmond-Binnen, bezorgt
jeugdige zang-, dans- en acteerliefhebbers de week van
hun leven deze zomer tijdens
de musicalweek2020.
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It giet oan: Hogedijk Open 2020 gaat door
Na de persconferentie van de minister-president en het binnenkomen van de toestemming van de
tennisbond heeft de toernooicommissie van TC Hogedijk de uitdaging opgepakt en besloten om het
toernooi voor dit jaar toch door te laten gaan! Voorwaar een heuglijk bericht voor de tennisliefhebbers
die al maanden zo goed als niet met hun sport bezig konden zijn. Het Hogedijk Open-toernooi is het
eerste toernooi dat na 1 juli weer in deze regio gespeeld mag worden in de tijden van coronacrisis.
Dat de editie van dit jaar er (iets) anders uit gaat zien zal voor iedereen
duidelijk zijn. We moeten ons met
zijn allen aan de richtlijnen houden
om het coronavirus zo min mogelijk
kansen te geven, dus zal het op het
park allemaal iets anders gaan als
gewoonlijk, maar dat zal de pret niet
drukken. Er zijn net als in voorgaande
jaren weer heel veel categorieën om
in te schrijven (ook 35 + en 50 + onderdelen) en we spelen ook weer in
poulevorm, zodat iedereen meerdere
jaar bepalend voor deze keuze. De in- het, rekening houdend met de bijzonwedstrijden kan spelen.
De wedstrijdduur is echter wel iets schrijving voor het toernooi sluit don- dere omstandigheden (vooral het ananders: om te voorkomen dat men- derdag 2 juli om 20 uur. Het toernooi derhalve meter afstand houden) toch
sen moeten wachten en concentraties dat bekend staat om zijn gezelligheid een geslaagd toernooi gaat worden.
van deelnemers binnen de perken en zijn fantastische smashcourtbanen
te houden is besloten om op tijd te begint al in het weekend van 4 en 5 Foto (redactie) - Er wordt
spelen: elke wedstrijd duurt een uur. juli en loopt door tot en met 12 juli, weer getennist op Hogedijk.
We beseffen dat dit best een aanpas- dus haast is geboden en vol is vol! We Tegen eerdere verwachtinsing van deelnemers en organisatie hopen veel deelnemers en supporters gen in gaat het Hogedijk
vraagt, maar veiligheid tijdens en te mogen begroeten op ons park de Open – in aangepaste vorm
planbaarheid van het toernooi zijn dit komende week en gaan er van uit dat – toch door.

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

Investeren in vergroening

(van de redactie/John de Waard)
hormonale klachten, pijnklachten.
Om de vergroening verder op peil te houden en naar een hoger niveau te brengen wil het college
Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
investeren in een adequaat grondstoffenplan (GSP), modernisering van de milieustraten die behoorJulianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
lijk gedateerd zijn, en in BUCH-verband de inzameling beter, efficiënter en tegen lagere kosten laten
Telefoon (06) 362 04 113
uitvoeren. Die drie onderdelen houden nauw verband met elkaar uiteraard.
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl
Bergen is een prachtige gemeente adviezen naar de raad te komen om
en geldt op vele vlakken als voor- besluiten te nemen aangaande de
aanstaand. Zo is Bergen een groene toekomst van de milieustraten en de
SCHILDERSBEDRIJF
gemeente. Voor wie zich graag tussen huisvuilinzameling. Als eerste stap is
bomen begeeft is het goed toeven in een besluit voorbereid om de overBergen. Toch vallen er qua vergroe- eenkomst met de HVC op te zeggen.
ning nog slagen te maken in Bergen, Daaropvolgend moet in de loop van
de Egmonden en Schoorl, vindt het dit najaar een nieuwe aanbesteding
college. Daarom is het al druk bezig volgen in BUCH-verband. Het vastJan Dirk z’n Dal 109
met stappen die ertoe moeten lei- stellen van een goed onderbouwd
1931 DL Egmond aan Zee
den dat deze gemeente nog groener grondstoffenplan is belangrijk om de
Telefoon 072-5064590
wordt. Het idee is om ook de milieu- ambities van de gemeente te kun06-53696278
straten ‘grensoverschrijdend’ te laten nen waarmaken: als je niet weet hóe
www.schildervandegiesen.nl
functioneren en die door dezelfde je het wilt gaan doen wordt het een
organisatie te laten beheren als die lastig verhaal.
de inzameling doet. Het college ziet
huis-aan-huis-inzameling en milieus- Foto (redactie) - Bergen wil
traat als complementair aan elkaar en meer gaan doen aan verdan is dat laatste alleen maar logisch. groening. Inzamelaar HVC notaris:
Het college ziet voor de milieustraat gaat dat niet meer meema- mr. Erica van Nimwegeneen centrale rol weggelegd in de cir- ken als het aan de gemeente Dijkstra
culaire economie en wil daarom goed Bergen ligt.
info@overwegendnotariaat.nl
beslagen ten ijs komen, alvorens met

VAN DE GIESEN

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

Geen bestemming ‘wonen’ op De Weidjes

HîƞƪŰƲēĚƖ¬îČĽîǊŰŰƖˤ̷˨œîîƖ
qîîťēîĵ̟ēŃťƞēîĵĚťēŰťēĚƖēîĵ
ˤ˫˦˩˪˪ˤ˦ˤˤΌĵîƞƪŰƲēĚƖċƲƖĚîƲ΄ċŚŰƞƞĚ̤ťŚ

(van de redactie/John de Waard)
Na onderzoek heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord sterk afgeraden om de bestemming van
bedrijventerrein De Weidjes in Egmond aan den Hoef aan te passen. Aanleiding voor het onderzoek was
een motie die eind vorig jaar al was ingediend en bedoeld om wellicht wonen op het terrein mogelijk
te maken. Het college gaat er vanwege dit advies van de omgevingsdienst niet meer mee verder.
Dat betekent dat ook de toevoeging zijn, is voor velen geen enkel bezwaar. er anders over. Een en ander geldt
‘gemengde functies’ is afgewezen, Op een bedrijventerrein als De Weid- niet voor de al bestaande bedrijfswodat stond in hetzelfde verzoek. De jes zouden daarom wellicht mogelijk- ningen.
vraag was naar voren gekomen door- heden hebben gelegen om iets van
dat in de Egmonden dringend behoef- een woonfunctie of op zijn minst een
te bestaat aan passende en betaalba- ‘gemengde functie’ als bestemming Foto (redactie) - Bedrijvenre woningen, zeker voor starters. Dat mogelijk te maken. Maar dat gaat dus terrein De Weidjes: geen bedat dan op een bedrijven terrein zou niet door. De Omgevingsdienst dacht stemming wonen.

DORPSGENOTEN

SCHILDERSBEDRIJF

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

BEUKERS

WINTER

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

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

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

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

ap.beukers@quicknet.nl
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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

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Sportcenter Egmond weer open

KINDEROPVANG

Vanaf 1 juli gaan de deuren van Sportcenter Egmond weer open voor groepslessen fitness, spinning en
kickboksen. Het nieuwe rooster staat komende week op www.sportcenteregmond.nl.
Op afstand, en volgens de geldende haar gezondheid kan werken. Door sportbegeleiding met aansluitend 2
richtlijnen tillen de trainers alle spor- de afgelopen periode is het wel dui- maanden onbeperkt groepslessen en
tievelingen weer naar een hoger fysiek delijk hoe belangrijk het is om jezelf periodieke metingen. Voor een gratis
plan. Trainers Rens Veldt en Tineke fit en gezond te houden! We streven proefles kan men zich via de webVisser kijken er naar uit om iedereen er naar om iedereen de mogelijkheid site aanmelden: www.sportcenteregweer te zien: ‘We hebben iedereen te bieden om met elkaar te sporten. mond.nl.
gemist en willen er weer lekker tegen We zijn er voor jong en oud.’ Wie een
aan met zijn allen!’ Sportcenter Eg- aanloopperiode nodig heeft om deel Foto (aangeleverd) - We kunmond wil het lessenaanbod komende te nemen aan de groepslessen biedt nen weer werken aan onze
periode uitbreiden: ‘We vinden het Sportcenter Egmond ook een Instap gezondheid bij Sportcenter
belangrijk dat iedereen aan zijn of Training aan. Dit is 4x persoonlijke Egmond.

STOPCONTACT

IN
BADKAMER?
Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?

INGEZONDEN

Discussie terras uitbreiding KIOSK
Ik begrijp niet dat iemand bezwaar
kan hebben tegen een terrasuitbreiding van de Kiosk. Iemand die op de
boulevard woont moet toch begrijpen
dat meer mensen van het uitzicht
willen genieten. Egmond moet het
hebben van de toeristen En als je
toeristen hebt, hoort daar een stukje
dienstverlening bij. En dan heeft Egmond aan zee geen betere dan de uitbater Hesmi Souguir. Al jaren geniet

Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ik daar van de zelfgemaakte patat en
de heerlijke appeltaart die zijn vrouw
altijd maakt. Hesmi heeft het hart
op tong en heeft voor iedereen een
vriendelijk woord. Maar bovenal heb
ik gezien hoe leuk en behulpzaam
hij met ouderen en mensen met een
beperking omgaat. Wat meer ruimte
op het terras voor invalidewagens
scootmobielen zou voor deze mensen
en voor Egmond aan Zee een verrij-

king zijn. Hesmi heeft zelfs een plan
om te investeren in een invalidetoilet. De gemeente Bergen moet, en
zeker in een tijd als deze, zuinig zijn
op een ondernemer als Hesmi. En de
buren die klagen moeten maar eens
bij Hesmi koffie en appeltaart proberen, dan zijn al de problemen snel
de wereld uit. Eugène Vriend, tel 0616163045

‘Coronaspoedwet’ hoeft niet voor de raad

ABA

(van de redactie/John de Waard)
Naar aanleiding van de (nog even uitgestelde) coronaspoedwet die landelijk het kabinet vergaande
bevoegdheden zou geven, heeft D66 een breed gesteunde motie ingediend om er in Den Haag op aan
te dringen die wet achterwege te laten. Marcel Halff (D66) is van mening dat inmiddels de situatie dermate onder controle lijkt, dat het beter zou zijn de lokale middelen in te (blijven) zetten om de crisis
het hoofd te bieden.
‘Wij gaan ervan uit dat de doelen die len zoals we die lokaal hebben inge- sancties, dwang en wantrouwen.’ Dat
worden nagestreefd, om zoveel mo- zet. Zoals onder meer wat we al doen was een meerderheid van de raad het
gelijk mensen en bedrijven te helpen onder het motto ‘veilig welkom’, al- met hem eens, dus gaat de gemeente
en de bevolking te beschermen tegen dus Halff. ‘Dat zijn naar ons idee beter Bergen Den Haag duidelijk maken
een verdere of vernieuwde versprei- passende middelen die meer in dia- (bijvoorbeeld via de Veiligheidsregio)
ding van het coronavirus, vooralsnog loog zijn met de inwoners en uitgaan dat wat haar betreft die wet wel van
prima zijn te bereiken met de midde- van vertrouwen, in plaats van zware tafel mag.

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
U KUNT OOK VOOR RENAULT BIJ ONS TERECHT

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

Musical zomerweek
2020
door Carmen Luttik

Is

Voor kinderen van 8 tot 15 jaar in de weken van

4 DAGEN DANS-,
13 juli t/m 17 augustus
De weken worden per leeftijdsgroep ingedeeld
ZANG- EN
Kosten vanaf 90,- per week
ACTEERLESSEN
Wil je graag meedoen of meer informatie?
Bel naar 0620598201 of mail
VAN 9.30 TOT 16.00
info@musicalzomerweek2020.nl
IN EGMOND-BINNEN!

Dit geval heet mal.
Zie dit niet als een gebrek,
Voor wie die mal gebruiken zal,
is die mal mal noch gek
JéGé

Boekje ‘Egmond en de VOC’
Deze week ontvangen alle donateurs van Historisch Egmond een
bijzonder cadeautje: Een prachtig boekje vol indrukwekkende
verhalen over de connecties tussen de grote VOC en het kleine
Egmond. Het boekje, getiteld
‘Egmond en de VOC’, telt maar
liefst 80 pagina’s en bevat naast
interessante tekst vele, mooie
kleurenafbeeldingen uit de rijke
Gouden Eeuw. Het is dan ook
een goeie reden om nu donateur
te worden.
Ons Nederlands koloniaal verleden is
toevallig een actueel thema, maar dat
was niet de achterliggende gedachte
bij deze publicatie. Het verleden bestaat nou eenmaal uit mooie en minder mooie dingen, die tezamen onze
geschiedenis vormen. De stichting wil
vooral heel graag de prachtige verhalen vertellen, die zich in die 17e en 18e
eeuw hebben afgespeeld, en daarbij

DORPSGENOTEN

de bijzondere connecties tussen de
grote VOC en het kleine Egmond laten zien. En dat zijn er meer dan u
zou verwachten: Wat te denken van
Isaac Le Maire, de medeoprichter van
de VOC die begraven ligt in EgmondBinnen. Of Nicolaas Witsen, die hier
een buitenverblijf had en een goede
vriend van tsaar Peter de Grote was.
Hij ligt begraven in Egmond aan den
Hoef. Ook is er ruim aandacht voor de
avonturen van chirurgijn Nicolaas de
Graaff, schout en burgemeester van
Egmond aan Zee. De Graaff maakte
gedurende zijn leven maar liefst zestien zeereizen, waarvan vele naar het
VOC-hoofdkwartier in Batavia. Zijn
belevenissen komen uitgebreid aan
bod en zullen u versteld doen staan.
Het boekje is gemaakt als alternatief
voor de evenementen en activiteiten
die de stichting normaliter organiseert
en die wegens de corona-maatregelen
zijn afgeblazen. Zo worden de dona-

teursgelden toch op een verantwoorde wijze besteed. Het boekje ‘Egmond
en de VOC’ is vooralsnog alleen gratis
beschikbaar voor donateurs, zowel
voor bestaande alsook voor nieuwe
donateurs. Heeft u interesse in het
boekje, word dan nu donateur voor
maar € 16,50 per jaar, dan krijgt u het
helemaal gratis thuis! Kijk voor meer
informatie op historischegmond.nl/
donateur-worden of bel met Aad v/d
Berg (072-5063730).
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Sport- en beweegakkoord ondertekend

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

Warm gebakken

ERG LEKKEER
HEERLIJK GEKRUID

ROODBAARS FILETS
3 voor € 5,50
6 voor € 10,HOLLANDSE NIEUWE MAATJES HARING

✄

p.st. € 2,20

5 voor € 10

6e GRATIS

Alleen tegen inlevering van deze bon
VERS v/h MES 65plus 3 voor € 5,-

OUDERWETS GEROOKTE MAKREEL FILETS
peper, naturel of tuinkruiden 2 voor € 5,Alleen tegen inlevering van deze bon 2 stuks GRATIS

✄

(van de redactie/John de Waard)
Het college van Bergen heeft het lokale sport- en beweegakkoord voor de komende twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Met name
sportformateur Ingrid van Gelder heeft zich met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere
belanghebbenden sterk gemaakt voor de totstandkoming van het akkoord.
Wethouder Antoine Tromp is trots op
het resultaat: ‘Met 38 aangesloten
organisaties vanuit verschillende hoeken, zoals onderwijs, sport, welzijn en
ook buurtbewoners toont dit akkoord
grote betrokkenheid. Sport leeft onder
de inwoners van Bergen. Ik ben er van
overtuigd dat we met dit sport- en beweegakkoord meer mensen in Bergen
kunnen laten genieten van sport en
bewegen. Het akkoord is een goede
basis voor langdurige samenwerking
en toekomstige ontwikkelingen op
gebied van sport en bewegen.’
De komende twee jaar gaan de 38
organisaties samen aan de slag met
16 actiepunten uit het akkoord. Meer
weten of interesse om bij te dragen
aan het sport- en beweegakkoord
van Bergen? Neem dan contact op
met: e.kraakman@hollandsport.nl of
e.devos@hollandsport.nl.

(dus 4 voor € 5,-)

VERSE SLIPTONG

✄

Foto (redactie) - Wethouder
Antoine Tromp is trots Kilo
op12.50
Alleen tegen inlevering van deze bon
het resultaat in het Sportakkoord.
op=op

van kilo € 17,50

kilo € 12,50
3 kilo € 35,-

Kilo  10.00

Bibliotheek verhuisd naar PostaanZee
De bibliotheek in Egmond aan Zee is verhuisd van de Prins Hendrikstichting naar PostaanZee. Sinds
kort kun je bij het bibliotheekpunt in PostaanZee reserveringen ophalen en materialen terugbrengen.
We zijn heel blij om ook in Egmond weer bezoekers te kunnen ontvangen.
Voorlopig kun je bij het bibliotheekpunt in PostaanZee alleen materialen terugbrengen en reserveringen
ophalen. Via www.bibliotheekkennmerwaard.nl kun je veel zaken zelf
regelen, zoals het verlengen van de
geleende materialen, de catalogus
raadplegen en boeken reserveren.
Als je hierbij hulp nodig hebt of niet
over een computer, mobiel of tablet
beschikt kun je de klantenservice
bellen op 072 – 515 66 44. Ook is
het mogelijk om vragen te stellen op
het moment dat er een medewerker
of vrijwilliger aanwezig is. Het bibliotheekpunt in PostaanZee is open
van maandag tot en met vrijdag van
9.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Het
adres van de bibliotheek is Voorstraat
82a, 1931 AN in Egmond aan Zee. Op theek aanwezig om vragen te beantmaandag en donderdag, van 14.30 woorden. Zij kunnen je ook helpen Foto (aangeleverd) - Bibliotot 16.30 uur en op woensdagavond met het maken van reserveringen, theek naar PostaanZee in Egvan 19.00 tot 21.00 uur is een me- zowel binnen als buiten het netwerk mond aan Zee.
dewerker of vrijwilliger van de biblio- van Bibliotheek Kennemerwaard.

VERSE BAKSCHOL 3 kilo € 12,-

TOP-KWALITEIT

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
BITTERKOEKJES WEESPERMOPPEN,VANILLE NOOTJE, KLEINE COCOS
nu 30 voor € 5,MINI BOKKEPOTEN en PALEISBANKET
nu 20 voor € 5,GROTE APPELTAART
800 gram nu € 5,-

Lever de advertentie in elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!
voor de BBQ

kipsaté spiezen

verse hollandse kipfilet
biologisch

ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

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

VHS video naar
DVD 20 euro

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

heel kilo

0

9,98

3 grote botermalse pepersteaks de allerlekkerste 9,98
biologisch topkwaliteit uit de beemster
3 stuks
prachtig mooie verse hollandse lamsbout
biologisch

500 gr

topkwaliteit van texel

KOMIJNENKAAS
De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

OUDE BOERENKAAS
GATENKAAS
EXTRA PITTIGE

9,98

3,95
500 gram 3,95
500 gram 3,95

500 gram

500 gram

Alle franse kazen bij aankoop van kaas 3 voor € 3,00

12 MEI GAAN WE WEER OP

WIJ ZIJN WEER OPEN
D B 12 MEI GAAN
WE WEER OP
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

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

topkwaliteit

topkwaliteit uit middenmeer

Zonsondergangen
Te kust en te keur
(van de redactie/John de Waard)
Je hoeft geen World Press Photo winnaar te zijn om een mooi plaatje
te schieten van zonsondergangen deze voorbije week. Dat lukt iedereen. Je moet het alleen wel zien.
Het weer leende zich natuurlijk bij uit- lang druk. Nu is het weer even afstek om zo lang op strand te blijven koelen, maar er komt vast weer zo’n
dat je de zon kon zien ondergaan. Dat mooie periode aan. En dan zitten we
deden dus velen en het bleef daarom weer klaar.

(van kippendijen) 100 gr € 2,5

✄

•
•
•
•
•
•
•

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Voor afhalen en bezorgen
tel: 072 506 4608
meer
informatie
op
Voor afhalen
en bezorgen
www.burgersadhoef.nl
tel: 072 506 4608
meer informatie op
www.burgersadhoef.nl

* particuliere was * bejaardenwas

