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Huys Egmont krijgt "Sleutel naar succes"

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
VINTAGE

Op vrijdag 9 juli ontving de nieuw opgerichte Stichting Huys Egmont de sleutel van het opgeleverde Huys
Egmont uit handen van wethouder Klaas Valkering. De wethouder overhandigde de symbolische ‘sleutel
naar succes’ namens de gehele gemeente Bergen. Hiermee is een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van het Slotkwartier voltooid.

KLEDING

gezien. Stichting Historisch Egmond
bedacht een plan, waarin het voormalige raadhuis van de gemeente
Egmond-Binnen samen met de oude
openbare school tezamen een cultuurhuis vormen: HUYS EGMONT. De
verbouwing is inmiddels gereed en op
vrijdag 9 juli overhandigde wethouder
Klaas Valkering officieel de sleutel aan
de nieuwe exploitant, Stichting Huys
Egmont. Eind juli zal waarschijnlijk
bij voldoende vrijwilligers de opening
zijn.

Wethouder Valkering overhandigt Rob Leijen (Stichting Huys
Egmont) de sleutel van Huys Egmont” - Foto Frits van Eck
noodzakelijke verbouwingen een
flink bedrag uit. Gecoördineerd door
herontwikkelingsexperts van Boei
maakte architectenbureau TPAHG
samen met expositieontwerper Platvorm het ontwerp, waarna Akerbouw
BV verantwoordelijk was voor de
daadwerkelijke verbouwing. Ook aan
het voormalig schoolplein is gedacht.
Landschapsarchitect Copijn maakte
een speels ontwerp, waarna lokale
bedrijven Gebroeders de Waard Bestrating en Hovenier Peter Schouten
het ontwerp tot leven wekten.

Al vele jaren bezit de gemeente Bergen een indrukwekkende rij rijksmonumentale panden, tegenover de
overblijfselen van het Slot op den
Hoef. Al even lang wordt gepuzzeld
hoe deze panden het best benut kunnen worden en hoe de rijke historie
hier weer tot leven kan worden gewekt. Zo heeft een deel van een voormalige school lang dienstgedaan als
bibliotheek en mocht Stichting Historisch Egmond het andere deel van dit
pand vanaf 1999 in gebruik nemen.
Samenwerking bij herontwikkeling
Enkele jaren geleden besloot de
gemeenteraad tot herontwikkeling
van de panden en zij trok voor de

Huys Egmont als cultuurhuis
Bij de gezamenlijk tot stand gekomen
invulling van het pand zijn de vroegere gebruikers niet over het hoofd

DECORATIE

BOEKEN - MUZIEK

k ringlooptol.nl

Lamoraalweg 53B

HUISRAAD

Egmond aan den Hoef

Uitvaartbegeleiding

Verschillende organisaties onder
één dak
In HUYS EGMONT werken straks verschillende organisaties samen onder
één dak. Zij maken daarbij gebruik
van elkaars ruimtes, spullen en vrijwilligers. Er komt ruimte voor historie,
educatie, cultuur en ontspanning,
waardoor het voor toeristen en ook
voor de inwoners een aantrekkelijke
plek is. De hoofdgebruikers van het
cultuurhuis zijn Stichting Historisch
Egmond en Bibliotheek Kennemerwaard.
Het pand wordt de komende tijd
verder ingericht. De twee organisaties gaan samen zorgen voor ruime
openingstijden en een programmering. Ook biedt het cultuurhuis straks
ruimte aan derden voor presentaties,
cursussen of lezingen. Volgend jaar
wordt een grote expositieruimte
klaargemaakt om het historische verhaal over het kasteel en de Heren van
Egmont op eigentijdse manier te laten
zien.

Elk detail van jouw
afscheid is belangrijk.

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30
Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Afgelopen zondag 11 juli wandelden een groep van tien enthousiaste mensen de tocht van Den Helder
naar Egmond. Deze inmiddels traditionele wandeling is destijds in 1997 in het leven geroepen door enkele leden van de voormalige loopgroep ‘de Klok’ waaronder good old Jaap Stam, waarna deze wandeling later is vernoemd, en dit jaar was het dus voor de vijfentwintigste keer!
recht in het zonnetje gezet voor deze
bijzondere prestatie. Proficiat!

SERVIES

06 36 33 43 33

Ind.terrein de Weidjes

Den Helder-Egmond, ‘de Jaap Stam memorial’

In de beginjaren was er veel enthousiasme voor, men is toen weleens met
ruim zestig mensen met touringcar en
taxi-busje afgereisd naar Den Helder.
En nog steeds zijn er enkele ‘diehards’ die jaarlijks deze tocht afleggen.
De wandeling start in Huisduinen
vlakbij de vuurtoren de ‘Lange Jaap’,
het eerste deel gaat over het fietspad
door de ‘Donkere Duinen’, en in Callantsoog is er een stop voor de koffie
met appelgebak, waarna de tocht verder gaat over het strand, de tweede
stop is bij Schoorl aan Zee voor een
broodje en een drankje waarna het
laatste deel volgt tot aan de Werf in
Egmond. Al met al een tocht van 39
kilometer! Bij de groep die afgelopen
zondag de tocht volbrachten waren
twee leden die alle vijfentwintig editie’s hadden meegelopen, te weten
Piet Buis en Engel Stam. Zij werden
na
afloop tijdens de gezellige nazit teDORPSGENOTEN

SPEELGOED

LK

In Pop up store

Het Rode Hert

Foto aangeleverd

By Mar - maatje meer
See You fashion
De Zoete Inval
Brocante

Slot weg 1 - Egmond a.d. Hoef

06-24229564
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Terug naar de Kust prijswinnaars

95 jaar ten volle geleefd

Fok
Folker t Postma

Bijna alle basisscholen van de gemeente Bergen brachten afgelopen jaar een bezoek aan het centrum
‘Terug naar de Kust’ in Egmond aan Zee. Leerlingen van groep zes kregen les over plastic soep en gingen
zelf het strand op om te jutten. Van al het gevonden afval maakten de leerlingen van elke school een
‘Zeetel’; een stoel die het verdrietige verhaal vertelt van de plastic soep, en een ‘Time Lapse’; een filmpje
van een minuut waarin alle leerlingen een gejut schilderij maakten.

Weduwnaar van Guus Postma - Holshuizen
Amsterdam
29 december 1925

Egmond aan Zee
10 juli 2021

Met fijne, mooie en vrolijke herinneringen nemen
wij afscheid van onze pa en opa
Jet in liefdevolle herinnering en Jeanet
Judith en John
Sander en Margriet
Lars, Bette en Skadi
Ivar en Janita
Op donderdag 15 juli is er van 17.00 uur tot 18.00 uur
gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren
bij Crematorium Alkmaar, Meerweg 11 te Alkmaar.
De crematieplechtigheid vindt vrijdag 16 juli
in besloten kring plaats.

Hallo Lieve Mensen,
Wat ben ik blij met alle giften die jullie
gestort hebben en dat er nog zoveel
mensen aan me denken.
Heel hartelijk bedankt allemaal.

De hoofdprijs Haaienkaak- Wethouder strandburgemeester Arend Jan van der Beld
Winnaar van de meest verrassende
brief aan de Burgemeester werd Don
van de Willem Alexanderschool in
Bergen. De gaafste Time Lapse-video
werd gemaakt door de Bosschool in
Bergen. De Driemaster in Egmond
aan Zee maakte de mooiste ‘Zeetel’
in de vorm van een plastic soep-heks.
Zij ontvingen op 8 juli uit handen van
wethouder Arend Jan van den Beld
de hoofdprijs; een heuse Haaienkaak.
Ook alle overige winnaars ontvingen

Ook schreef iedere leerling een persoonlijke brief aan de Burgemeester
van het strand. In de afgelopen jaren
werd het project afgesloten met een
buitenfeest maar door de de beperkingen rondom corona kon dát in
2020 niet doorgaan. Toch wilde de
jury van ‘Terug naar de Kust’ drie prijzen uitreiken aan scholen/leerlingen
die de meest bijzondere prestatie leverden.

Marjoke Brouwers

die dag hun prijs. De werkstukken en
de brief zijn te zien onder 'ingezonden' op de website: www.ikwilterugnaardekust.com.
Het mooiste nieuws: vanaf eind augustus starten er weer nieuwe projecten voor de groepen zes van alle
basisscholen uit Bergen en Castricum,
dankzij subsidies vanuit de gemeenten!

Mijn echtgenote is overleden en heeft 10 december 2010

een hanger verloren.
De hanger is van goud met een smaragd in het centrum. De hanger is gekocht om de adoptie van mijn zoon Julian te vieren. Mijn echtgenote is 28
december vorig jaar overleden. Het overlijden van mijn echtgenote geeft me
verdriet. Ik hoop dat de hanger terugkomt.
Bij voorbaat dank, Hans Rozemeijer

Foto’s Cor Mooij

Plan van aanpak voor toeristische Rectificatie
verhuur van woningen bekend

Het adres is bekend bij de Dorpsgenoten

Rectificatie

Regels brengen rust
Wethouder Klaas Valkering geeft
het belang van de maatregelen aan:
“Deze woningen zijn om in te wonen.
Het is geen verdienmodel voor beleggers van buiten de gemeente, zeker
niet met de huidige woning schaarste.
Omdat de toeristische verhuur wel bij
het DNA van onze dorpen past blijft
het mogelijk om dit, met een maximum van 63 nachten per jaar, te doen.
Deze nieuwe regels brengen rust terug op onze woningmarkt en in onze
straten. Dit heeft als resultaat meer
betaalbare woningen voor onze inwoners en een verbeterde leefbaarheid
voor de buurt. Zónder dat dit ten koste gaat van ons toeristische karakter.”

Toewijding in uitvaartverzorging

Uitvaartverzorger sinds 1992

Sinds 1 april zijn er nieuwe regels
voor huizenbezitters in de gemeente
Bergen die hun woning toeristisch
willen verhuren. Zij moeten hun woning registreren, de verhuur per keer
melden en het registratienummer bij
advertenties vermelden. Deze regels
gelden voor huizenbezitters met een
woning met bestemming ‘wonen’. U
kunt de bestemming van uw woning
hier vinden: www.ruimtelijkeplannen.
nl.

DEVOTIO
Ronald Koster

Informatie over nieuwbouw “Huize
Agnes”
In het artikel over de nieuwbouw
voor Huize Agnes stond dat het huidige zorgcentrum en de Prins Hendrik
Stichting van Evian zijn. Dat is niet
juist. De beide zorgcentra zijn van De
Toezicht en handhaving belangrijk Zorgcirkel.
Bij het hanteren van deze regels hoort
ook toezicht en handhaving. Anders
zullen beleggers nog steeds de woningen opkopen voor de toeristische
verhuur. Er kunnen boetes opgelegd "Marjoke Brouwer beroofd van spaarworden die bestaan uit hoge geld- geld"
bedragen. Bij het niet aanvragen van In het artikel over Marjoke is haar
een registratienummer, of deze niet naam niet juist vermeld, dat moet zijn
vermelden in een advertentie horen Marjoke Brouwers (i.pv. Brouwer). Zij
boetes van 8.700 euro. Voor het meer is 44 jaar onderwijzeres geweest in
dan 63 nachten toeristisch verhuren Egmond aan den Hoef, niet 35 jaar.
kan 21.750 euro opgelegd worden bij
de eerste overtreding. Zorg er dus voor
dat u de regels kent en naleeft. Vanaf
1 oktober gaan we de regels handhaven en kunnen er boetes uitgedeeld
worden. Op dit moment is er al wel
toezicht op de regels. Dit betekent dat
we gegevens verzamelen over woninKunstgras wordt gevreten.
gen die toeristisch verhuurd worden
Kunst is daar niet aan.
en in de gaten houden of de verhuurder zich aan de regels houdt.
Een kunstkoe moet u
Meer informatie
weten,
Op de pagina www.bergen-nh.nl/tv
staat alle informatie over de nieuwe
die is ervan bezeten,
regelgeving, de bijbehorende boetes
die laat geen sprietje staan.
en de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook kunnen woningeigenaren hun woning via deze pagina
JéGé
registreren voor toeristische verhuur
en een melding van verhuur doen.
3

Het plan van aanpak met de regels voor toeristische verhuur is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat de gemeente vanaf 1 oktober boetes kan opleggen als de
regels voor toeristische verhuur worden overtreden. Huizenbezitters
mogen hun woning maximaal 63 nachten per kalenderjaar toeristisch
verhuren.

Wij helpen u graag

Die

DORPSGENOTEN

072 5825521
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Dorpsgenoten

Foto Wedstrijd
ANNO NU

Fotowedstrijd met je mooiste foto

uitvaartverzorging

Doe mee aan de fotowedstrijd van de week in Dorpsgenoten. Er zijn aan het eind van het jaar
mooie prijzen te verdienen.
De winnende overall foto krijgt tevens de Wisseltrofee voor 1 jaar in zijn of haar bezit.
Ik roep u op mij via de mail in hoge resolutie een foto op te sturen die dan wekelijks in Dorpsgenoten gepubliceerd zal worden als de beste foto van de week.
Mail uw beste foto naar info@dorpsgenotenegmond.nl Veel succes!! Cor Mooij

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen
Een gratis prijsopgave binnen een dag

De winnaar van deze week is;

Petra van der Meer
T. 06 41 73 95 49
24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

keuken
bediening runner
pannenkoekenbakker
afwasser mepper
asisstent manager
manager
keuken
bediening runner
pannenkoekenbakker
afwasser mepper
asisstent manager
manager

WIJ ZOEKEN JOU!
JOIN US

PANCAKES
Egmond aan Zee

work@pancakesamsterdam.com
0628031984

Sjef Kenniphaas met een prachtige messcherpe foto van een groot dikkopje. Het leeft in allerlei beschutte, vrij
vochtige graslanden en ruigten. Hij valt onder de dagvlinders.

Bouwplan Delversduin door raad aangenomen
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad. Het plan Delversduin is in ruime meerderheid aangenomen
door de gemeenteraad van Bergen. Alleen Behoorlijk Bestuur Bergen en GroenLinks waren tegen. Gemeentebelangen was afwezig.
kel nog over de hypotheek die door
Ory verstrekt is aan Van H.
Solita Groen–Bruschke wilde het plan
weer ter inzage leggen, maar dat
vond de raad te ver gaan. Er is al te
lang over dit onderwerp gesproken
en het wordt nu wel eens tijd om te
gaan bouwen. Er loopt nog wel een
beroepsprocedure bij de Raad van
State van enige omwonenden die vinden dat het vrije uitzicht op het duin
en de natuur behouden moet blijven.
Dorpsgenoten heeft daar eerder al
uitgebreid over geschreven.
Wethouder Klaas Valkering bestudeert nog een mobiliteitsplan voor
geheel Egmond aan den Hoef en
vooral de verkeersafwikkeling van het
plan Delverduin.
Tekst en foto Cor Mooij

Te Koop!

Egmond aan den Hoef, Prins Bernhardlaan 5.
Uitstekend onderhouden drive-in woning met een zee
aan ruimte, inpandige, garage/berging en diepe
achtertuin. Vraagprijs €. 450.000,-- k.k.
www.riddermakelaars.nl
info@riddermakelaars.nl
072-5113504

Omdat de zaak over Eric van H., de
voormalige projectleider, nog niet
is afgewikkeld door het O.M., was
Groen links tegen. Wel heeft het O.M.

in een brief laten weten dat er geen
aanleiding is gevonden die zou wijzen
op ‘mogelijk strafbaar handelen’ van
Eric van H. De rechtszaak gaat nu en-

Biertocht
Wijk aan Zee
Egmond aan Zee
Nu de vakantie weer is begonnen
voor de meeste werkenden, de bouwvak, en de scholieren de grote school
vakantie, maken de boys uit Egmond
aan Zee er een leuk ludiek feestje van.
Met de Post uit Zee wandelgroep hadden zij voor de editie van 2021 het
idee opgevat om te starten in Wijk
aan Zee Oost 3 langs alle strandtenten even te stoppen en een biertje te
nuttigen. Het feest eindigde na 13
biertjes in Egmond aan Zee bij café
t’ Swintje nadat zij bij Nautilus als
laatste stop, weer zingend het dorp
binnen kwamen.

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

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Vrijmarkt Timmerdorp Egmond
aan den Hoef gaat door!!

Foto: Jeffrey Muileboom
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Frank Klinkhamer

* Financi ële- en salarisadministraties
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Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen,
Telefoon 0725070599/0622659285,
E-mail:
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Vennewatersweg
19, 1935 AR
Egmond-Binnen,
Telefoon
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* Jaarrekeningen
* Belastingadviezen
Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen,
Telefoon 0725070599/0622659285, E-mail: erffra@outlook.com

Ervaar de waarde
van uw tuin!
Helaas is door de corona maatregelen het timmerdorp alleen open
voor de kinderen en aangemelde hulpouders. Dus tijdens timmerdorp geen bezoek.
Alleen op donderdagavond 15 juli van
19 – 20.30 uur zal bezoek mogelijk
zijn tijdens de kindervrijmarkt. Dan
kunt u zien wat de kinderen in de
afgelopen dagen allemaal gemaakt

hebben.
Alleen natuurlijk wel op voldoende
afstand van elkaar en volgens de aangegeven looproute.

Zichtbaarheid gevaarlijke locaties in zee vergroot

Reddingsbrigade werkt toe naar
een veilige zomer

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen, Telefoon 0725070599/0622659285, E-mail: erffra@outlook.com

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,

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

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Iedere woensdag Mosselavond

ty & Gifts
s
a
T

bij Brass Kaatje op het Pompplein.

Pannetje mosselen met knoflook,
rode peper, kruidenboter, garnituur
en diverse sauzen €17.50 p.p.

koffie, thee en cadeau

Reserveren kan op
www.brasskaatje.nl
of via 072-5316206

Voorstraat 103, Egmond aan Zee
www.tasty-gifts.nl
SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

D B
uBBeL
oeT
oor

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

DORPSGENOTEN

www.fysiotherapieronde.nl

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Het zomerseizoen van 2020 was voor iedereen een speciale coronazomer en het recreatief strandbezoek was hoger dan voorgaande ap.beukers@quicknet.nl
jaren. Reddingsbrigade Egmond heeft met in achtneming van coronamaatregelen een redelijk normale zomer gehad maar wel met
Allergie
Allergie
extreem gevaarlijke situaties begin augustus, de zee had veel enerAcupunctuur
gie door golven en wind. Door die gevaarlijke zee gepaard met de
Acupunctuur
drukte is zeer veel preventief werk verricht en is gelukkig ernstig
Linda Liefting
leed voorkomen.
Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
de voorzijde als achterzijde is te zien. darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
huidklachten,
Er zijn extra beachflags aangeschaft luchtwegklachten,
luchtwegklachten,
huidklachten,
met de opdruk ‘DANGER’ welke bij tennisarm, hormonale klachten, etc.?
hormonale klachten, pijnklachten.
bijvoorbeeld een mui geplaatst kun- Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
nen worden. Een geel afzetnet kan Telefoon
(072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
worden ingezet om een groter gevaar- Telefoon (06) 362 04 113
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
lijk gebied af te zetten. Op het strand www.praktijkjade.nl
zijn extra vlaggenmasten om de 250
meter geplaatst om daar de gele vlag
(gevaarlijk zwemmen) of rode vlag
Ziet uw groeMet name op zondag 9 augustus was (verboden zwemmen) te hijsen.
penkast er nog
het ‘alle hens aan dek’ bij de Life- Daarnaast heeft Reddingsbrigade Egguards van de Reddingsbrigade, op mond een leuke, informatieve maar
zo uit?
deze dag waren er met name aan het ook nuttige flyer gemaakt. Alle leerlinzuidelijke deel van de noordzeekust gen van de basisscholen van Egmond
meerdere verdrinkingsongevallen en en Heiloo ontvangen deze flyer in de
Oude “stoppen” en
bij de welkbekende muien in Egmond laatste week van het schooljaar mee
zijn vele zwemmers letterlijk uit het naar huis en via de digitale wegen van
geen, of oude,
water gegrepen! Er zijn ter plaatse de desbetreffende basisschool.
aardlekschakelaars,
gesprekken gevoerd met badgasten Verder is 25 juli door de Verenigde
kunnen een levensen Egmonders om te bespreken wat er Naties uitgeroepen tot ‘World Drowverbeterd kan worden aan de preven- ning Prevention Day’ ofwel werelddag
gevaarlijk risico
tieve kant van het reddingswerk, ook ter voorkoming van verdrinking. Op
vormen..
heeft dit onderwerp in de media ook deze dag zal extra aandacht worden
gevraagd om de veiligheid in, op en
veelvuldig de aandacht gehad.
Naar aanleiding van deze informatie langs het water verder te vergroten.
heeft Reddingsbrigade Egmond in Op deze wijze probeert de Reddingsoverleg met Gemeente Bergen NH brigade te informeren over de gevaren
diverse maatregelen genomen om de van de zee en doen zij het uiterste om
zichtbaarheid van gevaarlijke locaties te zorgen dat er niemand verdrinkt en
info@mgvisser
te vergroten. Zo zijn de welbekende iedereen veilig kan genieten van het
muienborden ook voorzien van een strand en de zee!
elektrotechniek.nl
achterbord zodat het bord van zowel

LaNk
eTer
roNwaTer

072-5064258 of 5065399

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra

wasserij
dubbelblank

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg
197
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon
072-5812331
1934 BA
Egmond
aan den Hoef

072-5066171
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De Bernard Harms Summer Classic
nog steeds met beperkingen rekening
moeten houden. Gelukkig zijn er nu
weer mogelijkheden en zijn we begonnen aan de traditionele zomeravond wedstrijden. De eerste is al
achter de rug maar er is nog ruimte
genoeg op strand. De volgende data
zijn woensdag 21 juli - 4 augustus
-18 augustus en reservedatum 25 augustus. Parcours: vanaf de botenclub
tot einde huisjes. Inschrijven: vanaf
18.00 uur op paviljoen “De Werf”
Prijs: 2,50 euro p.p. per wedstrijden
zelf uw aas verzorgen. Vanwege het
jubileum is er iedere wedstrijd een
surprise. Een grote aanrader!!!! Dus
om te besluiten met een werelduitspraak: WE WANT YOU!

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.

Zoals bekend bestaat de vermaarde
visclub uit Egmond “Bij Nacht en
Ontij ”60 jaar. Voorwaar een prach-

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

Visclub de Egmonden
De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

Wij zijn opzoek naar medewekers
voor de bediening!
Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

tig jubileum voor deze typisch Derper
vereniging, immers Egmond en de
zee zijn één. Door corona hebben we

Scholieren | Studenten | Parttimers
Meer info:
www.het-woud.nl/vacatures

Gesudderde parelhoen aan uw deur!
Bezorgdagen: donderdag t/m zondag

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

met betrekking tot nieuwe maatregelen zal dit op de site te vinden zijn. Let
op de regeltjes en houdt het gezond.
-Het bestuur.

De koppelwedstrijd van 29 augustus
vervalt. Er wordt nog overleg gepleegd met Nacht en Ontij om weer
de altijd beladen wedstrijd tegen
elkaar te houden op de Slotgracht.
Mocht er nog verandering in komen

Het mag weer, dus gaan we weer
vissen. Of we het nog kunnen moet
blijken bij de eerstvolgende wedstrijd
volgens het wedstrijdschema. Dat
is 25 juli op de baars. We vissen vijf
wedstrijden dus een halve competitie.

Brieven naar Europese Commissie, minister en VNG
over motoren overlast
Het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief naar de Europese Commissie (commissaris
Timmermans), de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de VNG over geluidsoverlast van motorvoertuigen. Hierin vraagt het college aandacht voor geluidsoverlast door motorvoertuigen en wat dit
betekent voor de gezondheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook wordt gevraagd vaart te
maken met de wetgeving waarmee dit probleem kan worden aangepakt.
“Wij vinden het heel belangrijk dat
onze inwoners, ondernemers en bezoekers in alle rust kunnen genieten
van al het moois dat onze gemeente
te bieden heeft”, zegt wethouder Erik
Bekkering. Eerder deed het college
per brief een oproep aan andere gemeenten om samen te werken bij de
bestrijding van geluidsoverlast door
motorvoertuigen. “Uit de reacties die
wij van andere gemeenten hebben

ontvangen voelen wij ons gesteund
om dit soort initiatieven te ondernemen.”

gemeenten verspreid door heel Nederland geluidsoverlast van motorvoertuigen wordt ondervonden.”

Gezamenlijk optrekken
In die brief stelde het college voor om
de krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken richting het ministerie, maar ook richting de Europese
Unie. Burgemeester Peter Rehwinkel:
“Het is nu wel duidelijk dat in veel

Daarnaast initieert het college van
Bergen een landelijk overleg voor
de bestuurders, onder andere om te
verkennen waar kansen liggen voor
verdere samenwerking in dit dossier.

Gemeente Bergen houdt oog voor zorg en hulp aan
haar inwoners
De gemeente wil er zijn voor inwoners die hulp en zorg nodig hebben. In deze tijd, waarin de behoefte
aan hulp en ondersteuning groeit en er als gevolg van politieke besluiten bezuinigd moet worden, ligt
er een opdracht voor het gemeentebestuur om maatregelen te treffen. Maatregelen waardoor het huishoudboekje van de gemeente én de zorg aan inwoners op orde blijft. Daarom neemt de gemeente,
naast de toezegging voor tijdelijke extra middelen vanuit het Rijk, maatregelen voor maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp.

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO
BENT U VAN HARTE WELKOM
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

DORPSGENOTEN

Wethouder Tromp zegt hierover: “Het
college vindt het vooral belangrijk,
dat alles op een zorgvuldige manier
gaat, zodat inwoners die daadwerkelijk hulp of zorg nodig hebben, dit ook
kunnen blijven krijgen”.
Beslissen doe je samen
Maatregelen voor maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp neemt
een college van B en W niet alleen.
Hiervoor is eerst een rapport met mogelijke maatregelen opgesteld. Dit is
voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal
Domein (ASD) om advies te geven

Een vreemde pieper van een lankie
in de duinen samen gekomen in het
paradijs om de Noord. Het is in ieder
geval een mooie vondst.

Ina Jonker postte een bericht dat zij
nu weet waar het mannelijke deel
vandaan komt en hoe dat is ontstaan.
Haar man Nico haalde wel een hele
vreemde pieper uit de grond. Het kan
zo verkeren in de natuur. Wie weet
zijn Adam en Eva wel op het lankie

Foto Ina Jonker
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Gezellige kinderkermis in Egmond
Het was een gezellige kinderkermis in
Egmond aan den Hoef op de Slotweg.
Vele ouders, opa’s en oma’s wisten
de weg te vinden voor hun kinderen
of kleinkinderen. Met volle teugen

genoten de kleintjes van het touwtje
trekken of vissen vangen, de grijpkast
met beren, de Party molen, de draaimolen of de vliegtuigjes. Ze glommen
van plezier die kinderen. Op de Slot-

weg had café t ’Slotje de boel afgezet
met schermen en overal tafeltjes op
afstand neergezet en dat alles verlicht
met feestverlichting. Volgende week
is de kinderkermis in Egmond aan Zee.

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

volg ons nu ook op Facebook
✄

heerlijk gekruid

Emmers

Verse

/ ROLMOPS /
ZALMFILET HARING
BRAADHARING in het zuur

1 kg € 28,50
Alleen tegen inlevering van de bon

max .4 kilo per klant

p.st. € 6,50
Alleen tegen inlevering van de bon

1 kg € 14,95 1 emmer € 4,95
Warm Gebakken

Ouderwets Gerookte

mooie GROTE LEKKERBEK

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

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

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

EXTRA PITTIGE
GRASKAAS
18% vet GEITENKAAS
oongemaakt STOLWIJKER
Vers schBOEREN
Bij aankoop van kaas

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

30+ KAAS

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur

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

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

500 gr € 25,Alleen tegen inlevering van de bon

3e GRATIS 500 gr € 15,- max .4 pond per klant

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

f

PALING

p.st. € 4,- 2 voor € 8Alleen tegen inlevering van de bon

✄

WINTER

4,95
JONGE ROMIGE KAAS
mager
rundergehakt
biologisch

gratis
kruiden

mooie schouderkarbona
de
heel kilo 9, 98 95
500 gram

3,

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo 8,98

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo 9,98

botermalse pepersteaks

topkwaliteit uit de beemster 3 grote voor maar

9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse roomboter APPELTAART
1 voor € 3,- en 2 voor € 5,HAVERKOEKEN appelkaneel of rozijnen cranberry
5 voor € 5,50

U mag uw woning (met bestemming ‘wonen’) sinds
1 april 2021 voor maximaal 63 nachten per kalenderjaar
verhuren. De bestemming van uw (tweede) woning
kunt u vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

?

Wat moet u doen als
u uw woning toeristisch
wilt verhuren?

Verhuurt u een deel van uw woning
(bijvoorbeeld als Bed & Breakfast) dan geldt de
beperking van 63 nachten niet. Kijk voor de regels op:
bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/bed-breakfast

U vraagt een
registratienummer
voor toeristische
verhuur aan.

€

U betaalt
toeristenbelasting.

U vermeldt het
registratienummer
bij adverteren.

7

8

U verhuurt
maximaal 63
nachten per
kalenderjaar.

Voor meer informatie, het aanvragen van een
registratienummer en het melden van toeristische verhuur:

bergen-nh.nl/tv

U meldt het aantal
nachten toeristische
verhuur per keer.

Vanaf 1 oktober 2021
gaat de gemeente op
deze regels handhaven
en kunt u een boete
krijgen. Toezicht vindt
momenteel al plaats.

!

MO

10 boeren eieren voor € 1,00

500 gram

biologisch

33,,9595
500 gram 6,95
500 gram 5,95
500gram
gram
500

verse
hollandse kipfilet
biologisch

Toeristische verhuur
van uw woning

✄

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

aan het college over het verwachte
effect op inwoners. De gemeenteraad
heeft vervolgens op 24 juni jl. ingestemd met de voorgestelde maatregelen behoudens twee ervan, waarvoor
amendementen zijn aangenomen.
Eén betreft het laten ontstaan van
wachtlijsten als het geld op is. Deze
wordt vervangen door een maatregel
waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is om te werken met een budget
indicatie per zorgaanbieder’.
Bij een andere geschrapte maatregel
zouden er voor nieuwe indicaties
huishoudelijke hulp minder uren worden geïndiceerd.
Voor de vastgestelde maatregelen
wordt een implementatietraject gestart. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang.

Mogelijk is er, na aanpassingen in de
inkoopstrategie en een nieuwe inkoopronde in 2023, sprake van zorgaanbieders waar inwoners dan wel of
juist niet (meer) terecht kunnen.

✄

Tekenbureau

Wat verandert er voor inwoners?
Met de maatregelen wil het college
van B en W de zorg organiseren met
meer aandacht voor preventie, dichterbij huis en efficiënter. Van deze verandering gaan inwoners iets merken.
Hierbij blijven zij wel de zorg of hulp
ontvangen die zij nodig hebben. Inwoners kunnen samen met een consulent van het sociaal team nog beter
kijken naar mogelijkheden of aanpassingen, die zij zelf kunnen oppakken
voor er zorg of hulp wordt ingezet.
Medewerkers van het sociaal team
zullen ook tussentijds actief vragen
hoe het gaat en of de hulp verloopt
zoals afgesproken. Tevens kan er een
specialist worden ingezet voor jeugdhulp, die de gemeente niet zelf kan
aanbieden of organiseren.

Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Super lekkere MANDARIJNEN
4 pond € 5.00
NECTARINES of WILDE PERZIKEN
4 pond € 5.00
Galia MELOENEN
per stuk € 0.99
BANANEN
kilo € 0.99
Volop Hollandse KERSEN

MOO

