
WATERSTANDEN MEI
NM=Nieuwe Maan  •  EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier  •  VM=Volle Maan

Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK

met dank aan WebcamEgmond.nl
Laagwater     Hoogwater

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

GARAGE DE EGMONDEN

APK en onderhoud gaan gewoon door
wij bieden voor uw auto een 

HAAL en BRENG service
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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1 wo  3:50  7:49 15:34 20:16 1 za  3:45  8:40 16:36 21:16 1 zo  3:30  7:56 15:55 20:15 1 wo  5:20  9:45 17:47 22:25 EK 1 vr  5:44 10:39 18:44 23:35 1 ma  0:14  8:04 12:56 21:56 NM = Nieuwe Maan
2 do  3:50  8:36 16:15 21:05 2 zo  4:46  9:36 17:15 22:06 EK 2 ma  4:05  8:36 16:25 21:00 EK 2 do  6:04 11:04 19:10 23:55 2 za  6:55 12:16 20:30      2 di  1:28  9:15 13:58 23:05 VM  = Volle Maan
3 vr  4:24  9:26 17:00 21:54 EK 3 ma  5:36 10:30 18:04 23:05 3 di  4:50  9:36 17:24 22:15 3 vr  7:20 12:45 20:50      3 zo  0:49  8:40 13:23 22:04 3 wo  2:26 10:30 14:51      EK= Eerste Kwartier
4 za  5:26 10:20 17:55 22:55 4 di  6:30 11:47 19:20      4 wo  5:56 10:55 18:34 23:36 4 za  1:26  9:00 13:55 22:36 4 ma  2:00 10:10 14:28 23:25 4 do  0:06  3:16 11:15 15:41 LK= Laatste Kwartier
5 zo  6:24 11:26 19:06      5 wo  0:26  7:35 12:44 20:36 5 do  6:56 12:16 19:55      5 zo  2:36 10:45 14:51 23:35 5 di  2:51 11:10 15:15      5 vr  0:40  4:00 12:20 16:27 VM Springtij valt 2-3 dagen na NM en VM
6 ma  0:04  7:44 12:24 20:06 6 do  1:23  9:25 13:45 22:05 6 vr  0:55  8:40 13:26 21:45 6 ma  3:21 11:34 15:38      6 wo  0:34  3:42 12:00 16:01 6 za  0:24  4:47 14:37 17:15 Doodtij valt 2-3 dagen na EK en LK

7 di  1:16  9:15 13:25 21:05 7 vr  2:25 10:35 14:35 23:04 7 za  2:00 10:26 14:20 22:45 7 di  1:27  4:05 12:30 16:26 7 do  1:56  4:25 12:25 16:45 VM 7 zo  1:15  5:32 15:21 18:01
8 wo  1:54 10:26 14:16 22:25 8 za  3:05 11:25 15:26      8 zo  2:45 11:10 15:06      8 wo  2:29  4:47 14:32 17:07 VM 8 vr  2:46  5:06 14:56 17:27 8 ma  2:05  6:15 16:06 18:46 Laagwater
9 do  2:46 11:10 14:59 23:36 9 zo  0:10  3:55 12:04 16:06 VM 9 ma  0:47  3:31 11:54 15:45 VM 9 do  3:14  5:30 15:22 17:49 9 za  3:26  5:49 15:42 18:16 9 di  2:56  7:01 16:00 19:36 Hoogwater
10 vr  3:30 12:06 15:46      VM 10 ma  2:01  4:35 12:35 16:47 10 di  1:49  4:16 13:51 16:27 10 vr  3:58  6:12 16:06 18:36 10 zo  2:14  6:33 16:16 18:59 10 wo  3:46  7:50 16:35 20:19
11 za  0:14  4:07 12:35 16:26 11 di  2:56  5:15 13:14 17:32 11 wo  2:38  4:55 14:42 17:10 11 za  4:36  6:56 16:42 19:18 11 ma  3:16  7:17 16:35 19:45 11 do  4:36  8:34 17:14 21:10
12 zo  0:55  4:51 12:59 17:06 12 wo  3:43  6:01 14:00 18:16 12 do  3:22  5:36 15:26 17:56 12 zo  3:25  7:37 17:00 20:06 12 di  4:00  8:05 17:00 20:39 12 vr  5:16  9:36 17:55 21:54
13 ma  3:01  5:35 13:46 17:47 13 do  4:26  6:46 14:40 19:02 13 vr  4:03  6:19 16:06 18:41 13 ma  4:15  8:25 17:14 20:55 13 wo  4:46  8:55 17:46 21:46 13 za  5:55 10:35 18:55 22:55 LK
14 di  3:51  6:16 14:04 18:32 14 vr  5:06  7:31 15:25 19:56 14 za  4:40  7:05 16:31 19:28 14 di  5:05  9:19 18:06 22:05 14 do  5:14 10:16 18:14 22:40 LK 14 zo  6:25 11:34 19:56 23:55
15 wo  4:40  7:05 14:55 19:21 15 za  3:35  8:21 16:15 20:56 LK 15 zo  3:15  7:50 16:10 20:25 15 wo  5:45 10:25 18:50 23:26 LK 15 vr  6:15 11:25 19:14      15 ma  7:24 12:54 20:35      
16 do  3:05  7:55 15:34 20:18 16 zo  4:36  9:14 17:05 21:55 16 ma  4:10  8:50 16:55 21:25 LK 16 do  6:46 11:54 19:44      16 za  0:05  7:05 12:44 20:46 16 di  1:14  8:24 13:55 21:55
17 vr  3:54  8:56 16:23 21:19 LK 17 ma  5:14 10:25 18:24 23:10 17 di  5:00 10:06 17:55 22:46 17 vr  0:50  7:44 13:25 21:24 17 zo  1:20  8:24 13:55 22:00 17 wo  2:15  9:25 14:39 22:50
18 za  4:54  9:56 17:24 22:26 18 di  6:50 11:46 19:35      18 wo  6:04 11:14 19:14      18 za  2:00  9:24 14:30 22:45 18 ma  2:16  9:45 14:34 22:55 18 do  2:56 10:15 15:25 23:45
19 zo  6:05 10:56 18:44 23:36 19 wo  0:24  8:20 12:55 21:14 19 do  0:16  7:25 12:44 20:54 19 zo  2:56 10:56 15:13 23:34 19 di  2:59 10:50 15:14 23:34 19 vr  3:36 11:20 15:59      
20 ma  7:50 12:06 20:05      20 do  1:34  9:35 14:05 22:35 20 vr  1:25  9:04 13:55 22:04 20 ma  3:35 11:45 15:55      20 wo  3:38 11:40 15:56      20 za  0:30  4:16 12:30 16:40
21 di  0:45  9:10 13:09 21:27 21 vr  2:40 10:40 15:06      21 za  2:19 10:20 14:45 23:30 21 di  0:46  4:15 12:34 16:24 21 do  0:35  4:12 12:20 16:35 21 zo  0:54  4:49 13:14 17:16 NM
22 wo  1:49  9:55 14:09 22:35 22 za  0:00  3:26 11:25 15:45 22 zo  3:06 11:09 15:26      22 wo  1:15  4:45 13:25 16:59 22 vr  1:15  4:41 12:50 17:05 NM 22 ma  1:25  5:26 14:00 17:51
23 do  2:45 10:50 15:05 23:40 23 zo  1:11  4:05 11:55 16:14 NM 23 ma  0:41  3:45 12:05 16:00 23 do  2:11  5:16 14:06 17:31 NM 23 za  1:34  5:16 13:30 17:39 23 di  2:10  6:05 14:40 18:29
24 vr  3:35 11:30 15:56      NM 24 ma  1:56  4:39 12:35 16:56 24 di  1:26  4:15 12:50 16:30 NM 24 vr  2:27  5:45 13:50 18:05 24 zo  1:45  5:48 13:55 18:08 24 wo  2:46  6:42 15:04 19:09
25 za  1:25  4:19 12:16 16:31 25 di  2:26  5:11 13:14 17:25 25 wo  1:55  4:48 13:24 16:59 25 za  2:07  6:17 14:20 18:36 25 ma  2:24  6:20 14:35 18:46 25 do  3:20  7:22 15:34 19:56
26 zo  2:16  4:55 12:55 17:05 26 wo  2:56  5:45 13:44 17:59 26 do  2:21  5:18 13:30 17:31 26 zo  2:34  6:46 15:06 19:05 26 di  3:06  6:55 15:15 19:21 26 vr  4:01  8:09 16:14 20:45
27 ma  2:46  5:32 13:34 17:45 27 do  2:40  6:17 14:25 18:35 27 vr  1:34  5:50 13:34 18:05 27 ma  3:04  7:17 15:25 19:38 27 wo  3:36  7:35 15:45 20:01 27 za  4:40  9:06 17:00 21:41
28 di  2:40  6:09 14:20 18:25 28 vr  2:15  6:51 14:45 19:05 28 za  1:44  6:20 14:14 18:35 28 di  3:45  7:53 15:55 20:15 28 do  4:10  8:16 16:34 20:48 28 zo  5:36 10:04 17:44 22:50 EK
29 wo  2:57  6:45 14:44 19:01 29 za  2:44  7:21 15:15 19:40 29 zo  3:24  7:45 15:44 20:06 29 wo  4:14  8:32 16:44 21:02 29 vr  4:50  9:16 17:15 21:55 29 ma  6:15 11:20 19:04 23:56
30 do  3:00  7:25 15:14 19:45 30 ma  4:05  8:20 16:25 20:40 30 do  4:54  9:26 17:25 22:05 EK 30 za  5:46 10:23 18:15 23:15 EK 30 di  7:40 12:26 21:07      
31 vr  3:20  7:59 15:50 20:19 31 di  4:46  8:55 16:54 21:19 31 zo  6:56 11:45 20:20 -----

1 wo  0:55  8:45 13:29 22:14 1 za  2:45 11:26 15:14 23:35 1 di  4:25 13:56 16:47      1 do  0:35  4:39 14:16 16:59 VM 1 zo  0:56  4:16 13:07 16:29 1 di  0:10  4:26 12:35 16:38
2 do  1:58 10:00 14:32 23:15 2 zo  3:39 12:30 16:11      2 wo  0:44  4:58 14:46 17:21 VM 2 vr  1:46  5:08 14:47 17:29 2 ma  1:00  4:49 13:20 17:01 2 wo  0:40  4:55 12:54 17:09
3 vr  2:55 11:24 15:28 23:44 3 ma  0:04  4:28 14:16 16:59 VM 3 do  1:30  5:35 15:22 17:55 3 za  2:07  5:40 15:16 18:02 3 di  1:00  5:21 13:15 17:35 3 do  1:26  5:31 13:40 17:41
4 za  3:45 12:15 16:16      4 di  0:55  5:15 15:03 17:39 4 vr  2:05  6:05 15:45 18:27 4 zo  2:40  6:18 15:20 18:31 4 wo  1:25  5:55 13:55 18:05 4 vr  1:55  6:05 14:16 18:18
5 zo  0:20  4:36 14:21 17:05 VM 5 wo  1:35  5:56 15:46 18:18 5 za  3:00  6:46 16:05 19:05 5 ma  2:50  6:49 15:00 19:05 5 do  2:16  6:25 14:30 18:36 5 za  2:36  6:46 14:56 18:57
6 ma  0:59  5:21 15:16 17:48 6 do  2:26  6:29 16:16 18:55 6 zo  3:35  7:19 16:14 19:35 6 di  2:55  7:19 15:26 19:36 6 vr  2:35  6:55 15:05 19:09 6 zo  3:16  7:26 15:36 19:46
7 di  1:45  6:02 15:56 18:35 7 vr  3:10  7:09 16:35 19:35 7 ma  3:47  7:56 15:45 20:05 7 wo  3:25  7:49 15:56 20:06 7 za  3:26  7:35 15:35 19:55 7 ma  3:44  8:19 16:26 20:46
8 wo  2:35  6:48 16:26 19:16 8 za  3:55  7:46 16:50 20:10 8 di  4:04  8:25 16:26 20:40 8 do  3:55  8:19 16:25 20:31 8 zo  4:10  8:25 16:36 20:56 LK 8 di  4:45  9:35 17:04 22:06 LK
9 do  3:36  7:35 16:30 20:00 9 zo  4:24  8:30 17:10 20:46 9 wo  4:24  9:00 16:45 21:09 9 vr  4:40  8:56 17:05 21:15 9 ma  5:10  9:44 17:35 22:35 9 wo  5:50 10:40 18:24 23:16
10 vr  4:16  8:15 17:10 20:39 10 ma  4:35  9:10 16:50 21:26 10 do  5:26  9:36 17:35 21:55 LK 10 za  5:30  9:45 17:55 22:09 LK 10 di  6:40 11:04 18:54 23:55 10 do  8:11 11:50 19:44      
11 za  4:56  9:05 17:46 21:26 11 di  5:05  9:49 17:14 22:10 LK 11 vr  5:55 10:24 18:25 23:04 11 zo  6:37 11:04 19:06      11 wo  8:36 12:21 20:36      11 vr  0:19  9:26 12:49 20:45
12 zo  5:14  9:44 18:00 22:10 12 wo  5:44 10:35 18:05 23:05 12 za  7:16 12:00 19:36      12 ma  0:04  7:55 12:45 20:20 12 do  0:55  9:55 13:26 21:46 12 za  1:25 10:26 13:45 22:00
13 ma  5:45 10:46 18:20 23:00 LK 13 do  6:56 11:46 19:16      13 zo  0:56  8:30 13:30 20:54 13 di  1:25  9:50 14:05 22:10 13 vr  1:46 11:05 14:16 22:40 13 zo  2:15 11:10 14:35 23:00
14 di  6:34 11:33 19:10      14 vr  0:16  7:56 12:55 20:14 14 ma  2:16 10:10 14:46 22:45 14 wo  2:29 11:04 15:00 23:15 14 za  2:37 12:15 14:57 23:20 14 ma  3:06 11:20 15:26      NM
15 wo  0:06  7:35 12:44 20:05 15 za  1:23  8:45 14:15 21:47 15 di  3:05 11:25 15:24 23:45 15 do  3:15 12:15 15:45      15 zo  3:21 13:15 15:43      NM 15 di  0:00  3:51 11:44 16:08
16 do  1:05  8:24 13:55 21:30 16 zo  2:36 10:24 15:04 23:20 16 wo  3:46 12:37 16:12      16 vr  0:10  3:59 13:56 16:26 NM 16 ma  1:32  4:05 14:06 16:26 16 wo  2:01  4:37 12:40 16:55
17 vr  2:15  9:24 14:50 22:44 17 ma  3:28 11:45 15:55      17 do  0:24  4:28 14:22 16:51 NM 17 za  1:45  4:43 14:48 17:05 17 di  2:22  4:51 12:50 17:09 17 do  2:56  5:25 13:36 17:39
18 za  3:05 10:50 15:36 23:56 18 di  0:15  4:09 12:44 16:36 18 vr  2:26  5:05 15:13 17:30 18 zo  2:56  5:26 15:33 17:46 18 wo  3:06  5:37 13:46 17:55 18 vr  3:36  6:08 14:16 18:26
19 zo  3:50 11:55 16:16      19 wo  1:06  4:49 14:42 17:16 NM 19 za  3:20  5:46 15:59 18:13 19 ma  3:43  6:09 16:16 18:29 19 do  3:46  6:26 14:36 18:39 19 za  3:14  6:59 15:06 19:16
20 ma  0:35  4:29 12:54 16:55 NM 20 do  1:24  5:28 15:33 17:56 20 zo  4:06  6:30 16:44 18:55 20 di  4:26  6:53 16:52 19:13 20 vr  3:35  7:15 15:26 19:29 20 zo  4:10  7:45 15:56 20:09
21 di  1:14  5:09 14:00 17:35 21 vr  2:05  6:09 16:21 18:36 21 ma  4:46  7:15 17:23 19:37 21 wo  5:06  7:41 15:45 19:59 21 za  4:25  8:10 16:05 20:29 21 ma  4:55  8:40 16:40 21:03
22 wo  1:44  5:47 15:45 18:16 22 za  4:22  6:52 17:04 19:19 22 di  5:21  8:01 15:55 20:22 22 do  5:25  8:28 16:24 20:47 22 zo  5:15  9:10 16:55 21:56 EK 22 di  5:46  9:30 17:36 22:05 EK
23 do  2:25  6:27 16:31 18:56 23 zo  3:14  7:37 17:46 20:06 23 wo  5:45  8:51 16:35 21:15 23 vr  5:40  9:25 17:26 21:44 EK 23 ma  6:15 10:15 18:05 23:05 23 wo  6:35 10:25 18:25 23:25
24 vr  3:00  7:09 17:20 19:38 24 ma  3:54  8:25 18:22 20:51 24 do  5:27  9:55 17:24 22:20 EK 24 za  6:25 10:40 18:05 23:14 24 di  7:26 11:46 19:15      24 do  7:25 11:45 19:15      
25 za  3:33  7:56 17:56 20:25 25 di  4:45  9:16 16:54 21:46 EK 25 vr  6:44 11:05 18:25 23:35 25 zo  6:46 11:06 18:24 23:50 25 wo  0:15  8:25 12:45 20:26 25 vr  0:24  8:24 12:50 20:16
26 zo  4:15  8:48 16:34 21:19 26 wo  5:25 10:19 17:49 22:50 26 za  7:44 12:25 20:06      26 ma  7:55 12:36 20:06      26 do  1:20  9:24 13:40 21:36 26 za  1:26  9:36 13:35 20:55
27 ma  4:54  9:45 17:25 22:15 EK 27 do  6:35 11:30 19:06 23:59 27 zo  1:05  9:35 13:56 21:35 27 di  1:05  9:20 13:25 21:25 27 vr  2:06 10:25 14:20 22:36 27 zo  2:10 10:25 14:19 22:10
28 di  5:54 10:44 18:24 23:25 28 vr  8:10 12:45 20:30      28 ma  2:23 10:44 14:55 22:54 28 wo  1:53 10:20 14:15 22:25 28 za  2:45 11:10 14:58 23:20 28 ma  2:56 11:16 14:59 23:07
29 wo  7:04 11:55 19:40      29 za  1:19  9:56 14:04 22:26 29 di  3:25 12:07 15:45 23:55 29 do  2:34 11:14 14:55 23:04 29 zo  3:18 11:44 15:29      29 di  3:29 11:55 15:35 23:54
30 do  0:28  8:15 13:10 21:20 30 zo  2:35 11:10 15:15 23:14 30 wo  4:05 13:26 16:25      30 vr  3:11 12:10 15:25 23:55 VM 30 ma  0:00  3:51 12:15 16:01 VM 30 wo  4:05 12:14 16:16      VM
31 vr  1:36  9:50 14:20 22:35 31 ma  3:34 12:40 16:01 23:55 31 za  3:46 12:56 15:59      31 do  0:25  4:41 12:50 16:56
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Gezellig een lekker 
aan huis wijnen 

proeven?
Boek een wijnproeverij aan 

huis! Een mix van
kennis, gezelligheid 

en entertainment! 
www.wijnproevenaanhuis.nl

Bijzonder boek over een heerlijke heemtuin… 
(Van de redactie/John de Waard)
Intrigerend, verrassend, educatief, meditatief, maar vooral inspirerend. Dat is waar de 
heemtuin voor hen voor staat. Deze zomer zouden Cees en Ria Baart het 25-jarig jubileum 
van hun heemtuin aan de Doelen in Egmond-Binnen vieren. Met onder meer een boek. Dat 
werd allemaal anders. Het boek is er echter toch en het verhaal ook. Het verhaal van de 
heerlijke heemtuin, vervat in een rijk geïllustreerde gebonden uitgave van 188 pagina’s dik, 
waarin alles wordt verteld. In woord en beeld.
‘Het begon 25 jaar geleden met een 
stukje voormalige bollengrond van 
mijn vader dat we erfden’, begint 
Cees zijn verhaal. ‘Het is uiteindelijk 
een prachtige heemtuin geworden 
van zo’n 6000 m2, waarin de natuur 
zijn gang kan gaan. Maar wel binnen 
de gecreëerde randvoorwaarden.’ Het 
begrip heemtuin is geïntroduceerd 
door de bekende schrijver, onderwij-
zer, veldbioloog, historicus en natuur-
beschermer Jac. P. Thijsse. Veel van 
die omschrijvingen zijn ook wel een 
beetje van toepassing op Cees Baart, 
zij het op wellicht wat bescheidener 
niveau. ‘De natuur is altijd mijn passie 
geweest en toen ik dit stuk land erfde, 
ben ik goed gaan nadenken over wat 
ik ermee wilde. Ik wilde er in ieder ge-
val iets ‘natuurlijks’ mee doen. Goed 
nadenken betekent dan: nadenken 
over waar ik zit (binnenduinrand), 
welke specifieke omstandigheden er 
zijn (zilte zeewind), welke bodem er is 
(schrale grond, kalkrijk) enz. Die rand-
voorwaarden bepalen namelijk welke 
vegetatie je met succes kunt hebben. 
Heb je dat eenmaal helder, dan ko-
men de insecten die bij die vegetatie 
horen ‘vanzelf’ en vervolgens gaat het 

balletje rollen. Via de insecten komen 
de verschillende vogels, dan maak je 
een vijver met geleidelijk aflopende 
oevers, wat specifieke stukken met 
natuurlijke beschutting en zo ontstaat 
in 25 jaar een uniek stukje natuur.’
Uiteraard gaat niets vanzelf. Sterker 
nog, er zit veel bloed en zweet in 
(geen tranen) en volgens Cees zou hij 
zonder Ria nooit hebben bereikt wat 
er nu ligt. ‘Samen hebben we dit ge-
maakt tot wat het is: een stukje para-
dijs in Egmond-Binnen.’ Dat paradijs 
zouden ze normaal gesproken hebben 
gedeeld met de rest van de wereld er-
gens begin juni, tijdens het jaarlijkse 
open weekend. ‘Maar dat liep dus 
even iets anders’, aldus Cees. ‘We 
wilden echter wel rond deze tijd met 
het boek naar buiten komen. Dat is 
toch gekoppeld aan onze liefde voor 
de natuur en dit bijzondere stukje Eg-
mond.’ In het boek staat uitgewerkt 
wat Cees en Ria in die 25 jaar heb-
ben meegemaakt, doorleefd en uit-
gevoerd in relatie tot de heemtuin. 
Er staan veel praktische tips in over 
hoe je zaken moet aanpakken, hoe 
je beheer moet plegen en alles wordt 
uitgebreid in beeld gebracht door heel 

veel prachtige foto’s. ‘Maar er staan 
ook leuke anekdotes in over wat we 
hebben meegemaakt, want niet alles 
wat je doet lukt ook’, aldus Cees. ‘Op 
kleinere schaal in je eigen tuin kun je 
ook al veel bereiken met wat meer 
aandacht voor natuur en omgeving. Ik 
hoop dat wat ik nu zie door de coron-
acrisis, namelijk dat mensen wat meer 
aandacht hebben voor de natuur, 
zijn weerslag zal hebben op de peri-
ode erna. Er is meer dan alleen maar 
presteren en produceren. Zoals Johan 
Cruijff al zei: Elk nadeel hep ze voor-
deel. Als dit boek, en hopelijk volgend 
jaar weer ons open weekend, daaraan 
een steentje kan bijdragen, ben ik al 
tevreden. Voor ons is het Grote Ge-
nieten allang begonnen. Ik hoop dat 
anderen daar ook toe komen.’ Wie 
interesse heeft in het boek, kan het 
tegen kostprijs van 35 euro per mail 
bestellen op cam.baart@quicknet.nl. 
‘Ik verdien er niets aan en dat wil ik 
ook niet. Maar wie wil ‘meekijken’ in 
hoe dit tot stand is gekomen, kan het 
laten weten. Als er dan een aantal be-
stellingen is, laat ik ze produceren. Ze 
zijn niet direct op voorraad, maar je 
betaalt ook pas bij levering.’

Ve rder  in  Dorpsgenoten:
-  Egmondse  economie  ve i l ig  ops ta r ten
-  ‘Het  was  puur  a fz ien .’
-  In  Memor iam Enge l  Kon i jn
-  Beweging in  herbouw De K lok

Foto's (redactie) Cees Baart in zijn natuurlijke habitat: de heemtuin waaraan hij samen met 
Ria al 25 jaar met hart en ziel heeft gewerkt. Inzetje: het boek is een fraaie gebonden uit-
gave met veel foto’s en het leest als een trein.
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Ik zou graag…
Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,

van dichtbij troostende woorden willen zeggen.

Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,

nu je de bodem onder je vandaan voelt zakken.

Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,

als je door alle emoties staat te beven.

Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,

in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.

Weet dat ik er voor jullie zal zijn,

in deze tijden van verdriet en pijn.

Dat we het afscheid maken, mooi en warm,

met in gedachten onze knuffel en arm.

Een gedicht van Monique Doets

Ook, of juist nu zetten we onze persoonlijke manier van uitvaart begeleiden door en komen we nog steeds bij u thuis (of in de tuin) om met gepaste afstand de uitvaart met u te bespreken. 

Want persoonlijk contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!

Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

ANNO NU
uitvaartverzorging

Petra van der Meer

06 - 81 35 81 10

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl

www.uitvaartannonu.nl

Karin Smit

Met leedwezen hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van ons oud-lid, 
lid van verdienste en Bestuurslid 

Engel Konijn
Wij wensen Jopie en familie veel sterkte toe 
met dit verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

Schietvereniging Prins Hendrik

VV EGMONDIA

1939

          

 

 

 

 

 

 

Egmondia rouwt om het verlies van een bijzonder Erelid. 

Engel Konijn 
is niet meer in ons midden. 

Engel een jaar ouder dan zijn club Egmondia 
overleed vrijdag jl na een kort ziekbed. 

We zullen Engel herinneren als oud speler van Egmond 1, 
bestuurslid technisch onderhoud complex 

en jarenlang mister Egmondia. 

Engel we zullen je missen. 
Nooit op de voorgrond altijd bescheiden. 

Rust in vrede.  
 

Namens bestuur, leden, donateurs en sponsors
Jan de Jong
Voorzitter

Egmondse economie veilig opstarten
(van de redactie/John de Waard)
Nu het uur U langzaamaan nadert, heeft ook Egmond zich voorbereid op een zich versoe-
pelende ‘staat van corona’. Er is een taskforce, met brede vertegenwoordiging van zowel 
maatschappelijke groeperingen als ondernemers, die zich heeft gebogen over hoe Egmond 
vooral veilig weer op te starten. Daarin moeten ook de inwoners mee worden genomen. 
Egmond leeft van het toerisme en iedereen staat in de startblokken om aan de gang te 
gaan, maar ook de inwoners zelf moeten zich er senang bij voelen.
Toeristen gaan straks weer komen. 
Gelukkig maar, want als je de gelui-
den hoort van ondernemers komen 
de meesten niet veel verder dan zo’n 
15 procent van hun normale omzet. 
Dat kan niet lang goed gaan. Nu de 
coronacijfers meewerken, kan de 
maatschappij weer wat losser worden 
gelaten, mits onder de juiste rand-
voorwaarden. Mark Broersen, Bureau 
Noordzee, heeft in samenspraak met 
de taskforce en gemeente Bergen een 
soort ‘bewegwijzering’ ontworpen, 
een beetje in de stijl van egmond.nl. 
‘Het is niet handig wanneer alle be-
zoekers van het strand naar die ene 

hoofdstrandafgang komen’, aldus 
Mark. ‘Dan gaat het geheid weer 
fout. Met de mensen in de taskforce 
hebben we allerlei manieren bedacht 
om duidelijk te maken wat er van de 
mensen wordt verwacht. Die ‘signing’ 
gaan we komend weekeinde aan-
brengen, dan is alles ruim voor 1 juni 
gereed, het moment waarop ook de 
horeca bijvoorbeeld weer wat meer 
open mag. Met die signing wordt voor 
iedereen duidelijk wat er wordt ver-
wacht, hoe we proberen de mensen 
een beetje te sturen zodat het veilig 
blijft. Het is vaak helemaal geen on-
wil, maar het helpt als je de mensen 

er op een leuke manier op wijst dat 
er regels zijn. Opvallend, effectief en 
als het hier in Egmond werkt, kan het 
wellicht ook voor de ander Bergense 
kernen werken. Met zijn allen kunnen 
we ervoor zorgen dat we weer in be-
weging kunnen komen.’
Foto's (Mark Broersen, Bu-
reau Noordzee)
Verschillende manieren om 
duidelijk te maken dat er 
ook rustiger alternatieven 
bestaan om op strand te ko-
men en om aan te geven dat 
mensen zich wel aan de richt-
lijnen moeten houden.

Jan Houtenbos wethouder in Beemster
(van de redactie/John de Waard)
Afgelopen week is de Egmondse oud-wethouder Jan Houtenbos namens de Beemster VVD-
fractie benoemd tot wethouder van die gemeente. Hij vervult die functie in ieder geval voor 
de komende vier maanden en vervangt daarmee zijn VVD-collega Dick Butter, die wegens 
ziekteverlof voorlopig even aan de kant moet blijven.

Vanwege de coronamaatregelen vond 
de stemming dit keer op bijzondere 
wijze plaats. Burgemeester van Beem-
ster, Karen Heerschop en griffier Mar-
tien Timmerman gingen persoonlijk 
met een grote gele stembus langs bij 
alle raadsleden om de stemformulie-
ren op te halen. Die stemming bete-
kende een unaniem akkoord met de 
benoeming. Jan Houtenbos heeft in 
Beemster financiën, vastgoed & ac-
commodatiebeleid, verkeer en vervoer, 
wonen, projectmatige woningbouw 
en gebiedsontwikkeling in zijn porte-
feuille. Houtenbos zat sinds december, 
toen hij uit onvrede opzij werd gezet 
door de Bergense VVD-fractie, op de 
‘reservebank’. Hij heeft er nooit een 

geheim van gemaakt graag weer aan 
de slag te willen gaan. Wat hij hier-
na gaat doen en of en voor wie hij 
bijvoorbeeld beschikbaar is voor de 
Bergense politiek straks in 2022 bij 
de verkiezingen, is nog niet duidelijk. 
De gemeente Beemster gaat in ieder 
geval per 1 januari 2022 fuseren met 
de gemeente Purmerend.

Foto (redactie) - Jan Houten-
bos – hier tijdens een bijeen-
komst in Dorpshuis Hanswijk 
– gaat tijdelijk aan de slag bij 
de gemeente Beemster. Wat 
zijn politieke toekomst in 
Bergen wordt, is nog ondui-
delijk.
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WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

THUIS SPAANS GENIETEN

CASA PALOMA
TAKEAWAY

Div. TAPA’S MENUS
Sangria en Meer
bezorgen en afhalen

v.a. € 25,- 
GRATIS bezorgd in de Egmonden

kijk voor menu op www.casapaloma.nl
Tel. 072-5061600 of 06-53358210

Smidstraat 3, 1931 EX Egmond aan Zee

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en

bedrijfseconomisch terrein

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

 Allergie
 Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

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

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

In Memoriam: Engel Konijn
Engel werd 82 jaar, 81 jaar is zijn clup-
pie Egmondia. Zo’n 75 jaar lid van de 
vereniging zijn, is maar weinigen ge-
gund. Van die 75 jaar is Engel voor 
zijn club superactief geweest. Eerst als 
voetballend lid deel uitmakend van de 
‘familie’ en na het actieve voetbal 
meteen toegetreden tot het bestuur. 
Op de foto’s in de kantine staat Engel 
in zijn onmiskenbare houding. Gra-
vend, timmerend, oplossingen zoe-
kend voor de vele probleempjes die 
een vereniging tegenkomt.
Engel wist altijd een oplossing. Zo zie 
je hem in 1964 al, als jonge vent, het 
voortouw nemen bij de bouw van de 
toen nieuwe opstallen. Later kwam de 
uitbreiding van de kantine, met extra 
kleedkamers. Engel was de uitvoerder, 
de leider, gaf aan hoe het moest en 
hoe hij het wilde. We hebben er nog 
altijd profijt van. 
Elke zondag moet ik nog aan Engel 
denken bij het licht aandoen in de 
toiletgroepen in de kantine. Niemand 
vindt de lichtknoppen. Engel had be-
dacht om deze boven de deuren te 

plaatsen zodat de lastige jeugd er 
niet onnodig mee ging ‘spelen’. Ze 
zitten er nog en zijn geplaatst op de 
lengte van Engel, dus voor iedereen 
te berekken. 
De laatste jaren was het vanwege zijn 
gezondheid bijna onmogelijk om nog 
langs de lijn te staan om te kijken naar 
de verrichtingen van de jeugd en het 
1ste. De radio bracht zondagmiddag 
uitkomst, zodat hij toch vernam hoe 
spannend het was. En na afloop was 
het zijn Jopie die nogmaals verslag 
deed en aangaf dat het weer gezellig 
was bij de club. Engel, als iemand ooit 
de titel Erelid verdiende dan was jij 
dat. Wat jij gedaan hebt voor de ver-
eniging is onvoorstelbaar en we zijn 
je eeuwig dankbaar. Je leeft voort in 
onze gedachten, ondersteund door de 
mooie foto’s in de kantine.
Engel, rust zacht en Jopie, sterkte bij 
het verwerken van dit zware verlies.
Woensdagmorgen zal op het voetbal-
complex van Egmondia op gepaste 
wijze ‘coronaproef’ afscheid worden 
genomen van Engel. Wij vragen leden, 

oud-leden en donateurs die dag om 
10.30 uur op het complex aanwezig 
te zijn om Engel op zijn laatste ronde 
op het Egmondia-complex te verge-
zellen. 
 Jan de Jong, Voorzitter VV Egmondia    

Foto (Cor Mooij) - Engel Ko-
nijn, erelid bij Egmondia, 
is deze week overleden op 
82-jarige leeftijd.

Geschiedenis komt opnieuw tot leven
(van de redactie/John de Waard)
Stichting Historisch Egmond is druk bezig geweest met het voorbereiden van haar nieuwe 
toekomst. Er ligt nu, zoals door de politiek gevraagd, een plan om tot doordachte exposi-
ties te komen en een aansprekende beleving te maken van Egmonds historie. Huys Egmont 
speelt een centrale rol in die plannen, uiteraard.
Je zou het door alle coronacommotie bijna vergeten, maar het was aan Stichting Historisch 
Egmond (SHE) en Stichting Hafre om ergens deze periode met een doortimmerd plan te 
komen over hoe zijn hun toekomst zien in het Slotkwartier. Inclusief de financiële onder-
bouwing van een en ander. Stichting Historisch Egmond is zover, van Stichting Hafre is tot 
zover nog geen plan bekend. 

Het plan van Historisch Egmont is 
inmiddels goedgekeurd en omarmd 
door het college van B&W, ziet SHE-
voorzitter Martijn Mulder. ‘Het kwam 
een beetje onverwacht al naar buiten. 
Vrijwilligers en omwonenden waren 
ook nog niet allemaal op de hoogte 
van deze plannen. Die zouden oor-
spronkelijk ook nog worden gepre-
senteerd in een hoorzitting voor de 
raadsleden en daarna mogelijk nog 
aan alle andere belangstellenden. Wat 
daarvan nu precies de status is, is mij 
niet duidelijk. Niet zo vreemd, gezien 
de bijzondere omstandigheden waar-
in we verkeren.’ Er is ook een prach-
tige brochure geproduceerd waarin in 
grote lijnen de insteek van het nieuwe 
slotkwartier wordt toegelicht, met 
daarin Lamoraal van Egmont promi-

nent aanwezig. Mulder: ‘Die brochure 
is gemaakt door de mensen van BOEI 
en is onder meer verspreid bij de direct 
omwonenden. Hij is echter hoofdza-
kelijk bedoeld voor fondsenwerving. 
Vandaar dat Lamoraal daarin een 
belangrijke rol heeft gekregen. Als je 
geld wilt ophalen, dan is het goed om 
een bekende figuur als Lamoraal van 
Egmont centraal te stellen. Dat geeft 
bij iedereen snel (h)erkenning. Laten 
we zeggen dat Wouter III van Egmont 
wat minder uitstraling heeft… Uiter-
aard staat voor ons de hele Egmondse 
geschiedenis rondom het kasteel, de 
abdij en de historische context van 
het Slotkwartier centraal. Zeker niet 
alleen Lamoraal. Maar dat ze dat 
hebben gebruikt om belangstelling 
te wekken voor partijen om het pro-

ject financieel te steunen, vind ik wel 
begrijpelijk en slim. Laten we hopen 
dat het aanslaat, want er is echt nog 
wel wat geld nodig. De gemeente 
doet de verbouwing, maar wij zullen 
zelf, als ‘uitbaters’, voor de verdere in-
richting moeten zorgen. Daarvoor zijn 
allerlei mogelijkheden voor subsidies 
bereikbaar, ook via Europa, maar dat 
lukt niet zo snel zonder goede ‘kap-
stok’. En dat is Lamoraal dus.’ Op de 
site van Historisch Egmond staan de 
plannen inzichtelijk en begrijpelijk uit-
gelegd, inclusief de beelden (en een 
videopresentatie) die erbij horen. Zie 
daarvoor https://www.huysegmont.
nl/cultuurhuis-2020-2021 

Foto: (Beelden Stichting His-
torisch Egmond) - De nieuwe 
plannen voor het Slotkwar-
tier in beeld. Bij die nieuwe 
plannen hoort ook het creë-
ren van een eigentijdse bele-
ving voor vooral de jongere 
belangstellenden. Geschiede-
nis komt daarmee opnieuw 
tot leven. Het college van 
Bergen heeft de plannen 
inmiddels omarmd. Inzetje 
foto (redactie): de cover van 
de brochure waarin een pro-
minente rol voor Lamoraal 
van Egmont als ‘fondsenwer-
ver’ is weggelegd.

Ooievaars in de polder (van de redactie/John de Waard)
Of het de geboorte van een nieuw 
tijdperk inluidt weet ik niet, maar 
afgelopen weekend werden twee 
ooievaars gesignaleerd aan het Zo-
merdijkje in de polder tussen Egmond 
en Heiloo. Het paar was naarstig op 
zoek naar eten, wellicht bezig met de 
voorbereidingen voor een nieuw ooi-
evaarsnest? Begin dit jaar kwam in 
de landelijke pers naar buiten dat dit 
jaar bijna twee keer zoveel ooievaars 

in ons land overwinterden dan nor-
maal het geval is (bijna 1000 tegen 
normaal ruim 500). Blijkbaar heeft nu 
ook een aantal de fraaie Egmondse 
omgeving ontdekt. Wel bijzonder in 
ieder geval. 
Foto (Tineke de Waard) - Een 
ooievaarsduo foerageert in 
de Egmondse polder. Voort-
aan elke winter een bekend 
tafereel?
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Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Verdrietig maar dankbaar wat hij voor ons 
en velen mocht betekenen,

laten wij u weten dat is overleden onze

Theodorus Johannes Wilhelmus 
van der Aar

Theo
Limmen                                                                   Egmond aan Zee
29 december 1949                                                         13 mei 2020

Ans en Leen
Riet en Ko
Lida en Gerd 
Loek  en Joke
Neven en nichten

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Erica van Nimwegen-Dijkstra
Herenweg 197, 1934 BA Egmond aan den Hoef

Wij bedanken iedereen voor 
de hartverwarmende belangstelling, 

de steun en het medeleven tijdens haar ziekte 
en ook na het overlijden

van mijn lieve vrouw en maatje, 
onze lieve moeder, schoonmoeder en zeer trotse oma

Henny Koopman-van Buchem

Het heeft ons heel erg goed gedaan te merken, 
dat Henny zo geliefd was.

Joop Koopman,

kinderen en kleinkinderen.

Egmond aan Zee, mei 2020

‘Het was puur afzien. Ik kon wel janken!’
(van de redactie/John de Waard)
Het doel is bereikt. Althans, het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor voedselpakketten voor 
Nepali Children is helemaal geslaagd. De poging om in 24 uur 100km te wandelen is deels geslaagd: 
‘Het was puur afzien’, zegt Raoul na de indrukwekkende wandeltocht die hij samen met zus Sherine 
ondernam. Het zou zwaar worden, dat wisten ze wel, maar dat het zó zwaar zou zijn, hadden ze niet 
verwacht. Maar het was voor het goede doel.

Raoul slaagde erin om in iets meer 
dan 20 uur zijn 100,2 kilometer te 
volbrengen. Zus Sherine moest na bij-
na 75 kilometer stoppen. Haar voeten 
lagen helemaal open van de blaren 
en het zou niet goed zijn geweest om 
door te gaan. ‘Raoul: ‘Ik heb ook echt 
een paar keer op het punt gestaan om 
ermee te kappen. Ik kon wel janken 
van de pijn. Zo diep ben ik nog niet 
eerder gegaan. Alleen het idee dat 
het voor de mensen in Nepal elke dag 
afzien is, heeft me ertoe gezet door 
te gaan.’ Het duo heeft met deze ac-
tie het al eerder opgehaalde bedrag 
bijna verdubbeld. De teller gaat ge-
staag van ruim 2000 euro richting de 

4000 euro en die teller blijft daarom 
nog één weekje open staan voor de 
liefhebbers. Wie alsnog deze pres-
tatie wil belonen met een donatie 
voor Nepali Children kan terecht op 
https://www.gofundme.com/f/food-
packages-nepali-children. Elk tientje 
is weer goed voor een voedselpakket 
waar een Nepalees gezin twee weken 
mee toe kan.

Foto (aangeleverd) - Raoul en 
Sherine, toen alles nog koek 
en ei was. Uiteindelijk ver-
dween de lach en werd het 
puur afzien, maar het (goe-
de) doel is bereikt.

Er komt beweging in bij herbouw De Klok
De herbouw van De Klok in Egmond aan Zee is onlangs gestart nadat het pand aan het 
Pompplein zo’n anderhalf jaar geleden geheel afbrandde. Na een intensief proces is de her-
bouw nu uit de startblokken. 
Na de vernietigende brand is er heel 
veel werk verzet met als doel om het 
pand ‘De Klok’ zo snel mogelijk weer 
op te bouwen. Na een intensief traject 
met de verzekering was het uiteinde-
lijk aan de gemeente om samen met 
architectenbureau Zijlstra Schipper en 
vele andere deskundigen, de laatste 
hobbels te effenen op weg naar het 
begin van de daadwerkelijke her-
bouw. Dat is nu gelukt! 
Nadat er al lange tijd veel voorbe-
reidende werkzaamheden zijn uitge-
voerd, is Bouwbedrijf Tervoort uit Eg-
mond aan den Hoef inmiddels gestart 
met de herbouwwerkzaamheden. 
Terugkijkend moeten we zeggen dat, 
gezien alle aspecten die erbij komen 
kijken wanneer je zoiets overkomt, 
we heel blij zijn dat we nu al kunnen 
starten. Een brand is namelijk een 
zeer ingrijpende gebeurtenis die aller-
lei complicaties met zich meebrengt 
die moeten worden opgelost. Dat is 
een traject dat gaat over vele schijven 
waar je, ondanks onze tomeloze inzet, 

slechts ten dele invloed op kunt uit-
oefenen. 
Een exacte planning kan op dit mo-
ment nog niet worden afgegeven 
gezien de bijzondere tijd waar we in 
leven, maar we hopen met de ruw-
bouw binnen afzienbare tijd gereed 
te zijn. Wat voor ons voorop blijft 
staan en waar we ons voor blijven 

inzetten is: Zo snel mogelijk, zodat 
de uitbaters kunnen gaan inrichten 
en de Egmonders weer voor een ge-
zellig bakkie koffie terecht kunnen in 
hun vertrouwde Restaurant De Klok! 
Familie Baltus
Foto (aangeleverd) - De werk-
zaamheden voor de herbouw 
van De Klok zijn begonnen. 

Wat now!
“Gemerrege me-kind. Ke kierdere wat 
ik ekocht eb. Appelesap , deer ád je-n 
om evroegen. ‘T is stienkaauwd bôite, 
maer ‘k ew ’t êêvegoed voor je-n 
ekocht. ‘Ier ew’k nag een stik of wat 
brôistabletten. Den mot je alle daegen 
ien zo een tablet oplosse in een glas 
waeter. Den eb jai een lekker drankie 
mit een sinesappelsmaek. Voel jai je al 
een bêêtje bêêter? Je’ eb zeker koors 
‘ad want je ziet ‘r besnipt ôit.”
”Nêên,’t benne die polle in de licht 
weer ik last mee eb, en ik voelt an me 
laif dat ik toch edââst ben. D’r mot 
een aere wind komme en een beste 

rêêgenboi die-t al die polle oprôimt.”
“Eb jai ook een brief van de burge-
meester ‘ad? Ai ‘ad ’t zain aage ‘êêl 
aers voor’esteld en dat komt deer dat 
rottige virus. Maer as je alles voorôit 
zaauw wêête, den ken je mit een 
kwartje de wereld rongd, niet ten? En 
‘t blaift een vrêêmde en bôiten dat, 
ai is nag gien burgemeeter. Ai mag 
regêêre tot d’r een aere komt. Ai ‘eb 
gien vrai skalder, den ken ai z’n gang 
gaen.”
“Jôist. maer ai doet wat ai ken. De 
Voorstreet gaet aase weer ope en den 
zalle de bagasten weer komme en de 

badhokkies magge ook weer op de 
strangd ‘ezet wore. Die lôi zalle blâid 
wêêze! Gien cent te makke de ofge-
lope maenden”
“No, ‘t zal main benieuwe offe de loi 
zich an de ander’alleve meter aauwe. 
Want aers is’t in taid van een skêêt 
orémus!”
“Ik gaet. Ik krag aase ôôverwaaiers 
en mot nag een verdiffererinkie in ôis 
aele.”
“Dag oor, en bedankt voor m’n bôô-
skippe.”

Gratis online escape game
Fort Kijkduin en Escape Room Egmond zijn voorlopig gesloten dus brengen ze het fort en de 
escape room naar de mensen thuis! Door middel van de 3D-fotografie van Marco van Am-
mers kun je daadwerkelijk rondlopen in het fort, maar dan vanuit je woonkamer. De escape 
game ‘Bevrijd de directeur van Fort Kijkduin’ is sinds eind april gratis te spelen. 
Het draait in deze escape game om 
één ding: het bevrijden van de direc-
teur. Lange Jaap, een veel geziene 
gast op Fort Kijkduin, heeft hem na-
melijk gevangen genomen. Hij wil 
graag dé gids zijn en probeert het op 
deze manier op te nemen tegen de 
vaste gids van het fort, Marcel. Jaap 
heeft het hele fort overhoop gehaald 
en allemaal puzzels verstopt over het 
fort. Aan de spelers de taak om gids 

Marcel te helpen met het oplossen 
van de puzzels en zo de directeur te 
bevrijden. De game (max 4 personen) 
is goed voor ongeveer 1,5 tot 2 uur 
vermaak en ook geschikt voor kinde-
ren. Initiatiefneemster is Samira Hou-
tenbos uit Egmond aan Zee, eigena-
resse van Escape Room Egmond. ‘Dit 
is zo levensecht. Dat je daadwerkelijk 
zelf kunt rondwandelen maakt het 
super geschikt voor een online escape 

room. Ik ben geschikte locaties gaan 
bellen en stuitte op Fort Kijkduin: zij 
waren meteen enthousiast!’ Het spel 
is geheel gratis te spelen en wie wil 
kan een vrijwillige donatie achterla-
ten om de makers van het spel te be-
danken en het fort en de escape room 
te steunen in deze tijd. Ga naar www.
bevrijdfortkijkduin.nl om het spel te 
spelen!

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

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

www.remoraproducties.nl

STOPCONTACT 
IN  
BADKAMER? 
 
Kijk dan eens in uw 
groepenkast: 
Zit daar geen  
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A? 
 
Dan wordt het 
hoog tijd om met 
ons contact op te 
nemen! 
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TAKE-AWAY
DAGELIJKS VAN 10.00 TOT 20.00 UUR

bestellen via 072 506 4835
www.hetwapenvanegmond.nl

LEKKER UIT ETEN BIJ HET WAPEN VAN EGMOND?
Dat kan helaas nog niet, maar vanaf nu kunt U wel

THUIS GENIETEN VAN ONZE VERTROUWDE GERECHTEN!

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

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

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

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

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - belastingaangiften

- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

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

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

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

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

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

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

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

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

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

GARAGE DE EGMONDEN

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

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

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

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

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl
SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

Janny Olling-Rijnsewijn 75 jaar 
(tekst Cor Mooij)
Op 14 mei 1945, enkele dagen na de bevrijding van ons land, werd Janny Olling in Utrecht 
geboren. Dat zou zij dit jaar met haar familie en vrienden groots gaan vieren. Echter de co-
rona gooide ook hier roet in het eten en de familie kon daar niets in veranderen. Maar haar 
zoon Vico en dochter Marloes wilden hun ouders toch verrassen. Die verrassing kwam er.
Eerst werd nog geprobeerd een heus 
fanfarekorps, met al gauw een bezet-
ting van 40 personen, naar de Ken-
nedy Boulevard te laten komen, maar 
ook dat was niet toegestaan i.v.m. de 
Corona. Janny Ollink die 40 jaar in 
het theater heeft gestaan en met haar 
theatergroep “ Theater Toemaar” zo’n 
vijf jaar. Zij was samen met man, haar 
zoon en dochter 17 jaar eigenaresse 
van restaurant “de Oude Clipper” in 
Egmond aan Zee. Zette zich altijd in 
voor het verenigingsleven o.a. be-
stuurslid van tennisclub Egmond. Zij 
hielp ook mee aan de Egmondse Vis-
serijdag en het Loop naar de Pomp 
gebeuren. Over het theater zei zij zelf 
dat het een verslaving is en goed voor 
je brein en je er niemand kwaad of 

pijn  mee doet. Fluxus was de kers op 
haar taart, daar heeft zij erg veel van 
geleerd.
Janny en Frank Olling leven al een 
tijdje afgezonderd van de familie en 
kleinkinderen, bang voor besmet-
ting en zeker als je in de risicogroep 
zit. Dochter Marloes kwam op het 
idee om een rijdende discotheek in 
te schakelen die hun geliefde Rock 
n’ Roll-muziek zou draaien. Zij kwa-
men uit bij ‘Flexy Frank’ die vanuit 
een oude open Golf VW een heuse 
disco-installatie heeft opgebouwd 
met grote geluidboxen. Toen dat ge-
regeld was, kwam deze zilvergrijze 
Glitter Golf voorrijden en kwamen 
de familie en enkele vrienden uit hun 
schuilplaats om Janny op deze ma-

nier te feliciteren. Er werd gezongen 
en op straat gedanst en champagne 
gedronken. Vanaf het balkon stonden 
Janny en haar man Frank te genieten 
van het onverwachte feestje dat hier-
van werd gemaakt. De verbazing op 
het gezicht van de jarige sprak boek-
delen. De koude noordenwind kon de 
pret niet drukken en het was fijn dat 
Janny en Frank op deze manier toch 
weer contact hadden met hun kinde-
ren en kleinkinderen.

Foto’s (Cor Mooij) - Alsnog 
een onverwachte verjaar-
dagsverrassing voor Jannie 
Ollink (inzetje) voor haar 
75e verjaardag. Een (muziek)
spektakel was het zeker! 

Tradities of vernieuwing in de uitvaart 
In tegenstelling tot wat veel mensen 
denken begeleiden wij bij Charon niet 
alleen vernieuwende maar ook traditi-
onele uitvaarten. Bij het opstarten van 
CHARON uitvaartbegeleiding moest ik 
absoluut niets van de bestaande tra-
dities weten. Ik was naarstig op zoek 
naar vrouwelijke dragers, het liefst in 
het wit of warmrood gekleed, want ja 
de zwarte kraaien, dat wilde toch nie-
mand meer. De voorzienigheid wilde 
echter dat ik een maand na de start 
van CHARON uitvaartbegeleiding ge-
vraagd werd door de plaatselijke dra-
gersgilde “De laatste Eer” om voor de 
rooms-katholieke parochie in het dorp 
de uitvaarten te begeleiden. Hoe toe-
passelijk, “De Laatste Eer” bestond 
uit allemaal stoere mannen. In het be-
gin was het geven en nemen van twee 
kanten. Voor de eerste keer in 50 jaar 
zat er niet een – maar zelfs twee vrou-
wen - aan de kraaien tafel in Egmond-
Binnen na afloop van de begrafenis.  
Ja, en wat doe je dan: proberen elkaar 
te begrijpen, interesse voor elkaar to-
nen, en als je goed luistert, vloeit het 
vanzelf over in respect voor elkaar. Wij 
hadden elkaar immers nodig. Van hun 
kant merkte ik dat zij zoiets hadden 
van: een vrouw, wat moeten wij nu 
met een vrouw? Ide, hun plaatselijke 

uitvaarder had het immers 40 jaar 
perfect gedaan. En toch leerden wij 
elkaar kennen EN waarderen in de 
loop van de jaren. Bij de uitvaarten 
die volgden, keek ik mijn ogen uit: Het 
was heel plechtig als de “kraaien” 
aan het eind van de eucharistieviering 
voor bij het altaar stonden en rustig 
de brandende kaarsen naast de over-
ledene zetten, buigen, hun hoed op-
zetten en gingen zitten. Ik merkte met 
hoeveel zorg en respect de mannen 
de overledene naar de begraafplaats 
droegen en in zijn of haar graf lieten 
dalen. Altijd met hoge hoed en lange 
jas, iets wat ik maanden daarvoor vre-
selijk vond, begon ik nu te waarderen, 
het had klasse. Ik zag hoe deze man-
nen hun medemens - welke zij vaak 
al hun leven lang kenden - met grote 
zorg op zijn laatste stukje op aarde 
begeleiden. Wij werden een team, vul-
den elkaar aan, kwamen met elkaar in 
gesprek. En zo werken de dames van 
Charon nu al 16 jaar samen met de 
mannen van de Laatste Eer. En nog 
steeds leren wij van elkaar en houden 
we elkaar scherp. Dit alles, om het 
afscheid voor de families zo mooi en 
zo rustig mogelijk te laten verlopen. 
Gijsje Teunissen

Die Die met huidskleur spotten,, huidskleur, overal vandaan, die komen 

zelf tenslotte, daardoor gekleurd erop te staan.   JéGé

JOOOI
Ik zag van de week twee kleine bussen van Connexxion vanuit derp richting 
Alkmaar rijden. In elkaars kielzog. Deed me denken aan die twee hondjes, 
waarvan er een zand in zijn oogjes had… Maar zou dat de nieuwe aanpak 
zijn? Twee kleine bussen in plaats van een grotere waar mensen moeilijk 
die afstand tot elkaar kunnen houden? Of was er een die de weg niet wist? 
Tegenwoordig zijn ze in de politiek wel vaker de weg kwijt heb ik de indruk
                                                             K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

DE MARKT IS EXTRA LANG GEOPEND OP 
HEMELVAARTSDAG VAN 08:00 – 16:00, 
KOM LEKKER NAAR DE MARKT IN ONZE 

EXTRA RUIME OPSTELLING.
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           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse AARDBEIRINGEN, AARDBEI SCHELPEN                                   4 voor € 6,-
WEESPERMOPPEN, KLEINE COCOS, BITTERKOEKJES, VANILLE NOOTJES 
                                                                                                                                         20 voor € 3,50
Mini BOKKEPOTEN met abrikozenjam                                                 10 voor € 4,50
HEMELVAARTSDAGTAS 4 gevulde koeken + 1 uienkruier + 4 super krentenbollen + 1 zak witte puntjes 
                                                                                                                           samen slechts € 10,- + luxe broodtas cadeau!!!

                verse hollandse kipfilet
                  topkwaliteit uit middenmeer           heel kilo    

prachtig mooie verse holl. lamsbout/lamsboutschijven
                  topkwaliteit van texel                          500 gr
de allerlekkerste schouderkarbonade
                  topkwaliteit uit de beemster              heel kilo 

speciaal voor de BBQsuper malse gemarineerdebiefstuk spiezen   100 gr € 4,25

biologisch

biologisch

biologisch

9,98

9,98

9,98

topkwaliteit

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

B i j  a a n k o o p  v a n  k a a s  1 0  e i e r e n  v o o r  m a a r  € 1 , 0 0

✄

GRASKAAS 500 gram 3,95

KOMIJNENKAAS 500 gram 3,95

30+ KAAS 500 gram 3,95

Mediterraanse mix 
250 gr
En zoete kersen mix 
250 gr
Samen voor 

9,95

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Hollandse AARDBEIEN 3 dozen voor € 5,00 (onbespoten)
2 kilo nieuwe oogst zoete MANDARIJNEN                 € 5,00
3 pond BANANEN voor                                                      € 2,50
Een hele tas vol met PERSSINASAPPELS                   € 5,00
3 kilo Elstar APPELS voor                                                   € 5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

TOP-kwaliteit

max .5 kilo / klant

volg ons nu ook 
op Facebook

heerlijk gekruid

✄
    

WARM GEBAKKEN 

KIBBELING
250 gr € 5,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

2e half pond € 1,50
(dus 500 gr € 6,50)

OUDERWETS GEROOKTE

PALING
deze week

500 gr. € 15,-
VOOR DE BBQ
GROTE GAMBA’S (met schil zonder kop)
van kilo € 17,50
alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50

✄
    

VERSE ZEEBAARS FILETS
van kilo € 29,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 15,-

✄
    


