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aan uw deur!
2:25
6:27 parelhoen
16:31 18:56
3:00
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17:20
19:38
Bestellen?
www.het-woud.nl
3:33
7:56 17:56 20:25
Bezorgdagen: donderdag t/m zondag
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- fotografie
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4:28 14:16
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multimedia
ontwerpstudio
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Nieuwe Egmonderstraatweg 6 8- 1934
PA6:48Egmond
aan den Hoef
0727:46506
1201
wo 2:35
16:26 19:16
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16:50 20:10
e 9 do 3:36 7:35 16:30 20:00
i
9
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8:30
17:10
20:46
info@belleman.nl - www.dorpsgenoten.info
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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
23:05

14 vr
0:16
7:56 12:55
20:14
WATERSTANDEN
AUGUSTUS

NM=Nieuwe
• EK=Eerste
15 za
1:23 Maan
8:45
14:15 Kwartier
21:47
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
16 zo Springtij:
2:36 2-310:24
23:20
dagen na15:04
NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
17 mamet3:28
11:45
15:55
dank aan
WebcamEgmond.nl
18 di Laagwater
0:15
4:09Hoogwater
12:44 16:36
19 wo 1:06
4:49 14:42 17:16 NM
20 do 1:24
5:28 15:33 17:56

We zijn weer geopend!

9:45
10:44
11:55
8:15
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22:15 EK
23:25

17:25
18:24
19:40
13:10
14:20

21:20
22:35

do
vr
za
zo
ma

22:26
23:14
23:55

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Foto (Cor Mooij) - Zo is het begonnen voor Mart Gul. Hier het hele gezin voor de boerderij in
de Zuiderstraat.

Drukke tijden voor Mart Gul:
dat zal wel nooit veranderen…
(tekst Cor Mooij)
Nederland leeft al enige tijd in tropische sferen met temperaturen van boven de 30 graden
Celsius en overvolle stranden. De gemeente Bergen plaatste zelfs waarschuwingsborden
dat het dorp VOL was. Voor Mart Gul (vorige week 75 jaar geworden) en zijn medewerkers
zijn het bomvolle en drukke weken. Een mooie aanleiding om eens met hem op pad te
gaan.
Mart en zijn mensen zijn in deze periode alle dagen van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat bezig om de stranden van de BUCH-gemeenten schoon
te houden, de vuilnisbakken te legen,
het afval dat de mensen achterlaten
te verwijderen, de boodschappen en
gasflessen te bezorgen bij de huisjes
op het strand. ‘s Morgens om 06.00

uur starten en dan maar zien wanneer
je klaar bent. Vaak is dat doorgaan tot
‘s avonds laat. Het gaat eigenlijk het
gehele jaar door. Door de coronauitbraak is het leven echter wel anders geworden, ook op het strand
en in het dorp. Er is veel meer afval
en vuil dan andere jaren. Dat heeft
vooral te maken met de afname van

de vele afhaalmaaltijden. De mensen
blijven langer op het strand en het
eten wordt gebracht, mooier kan het
toch niet. De terrassen zitten vol en de
mensen eten en leven meer op straat,
zeker bij deze temperaturen. Het leven is deze zomer aan het veranderen, ook al doordat veel meer mensen
de vakantie in eigen land vieren.

STOPCONTACT

Lees verder op pagina 4

IN
BADKAMER?

En verder in Dorpsgenoten:
Hoeverveiling 2020 gaat definitief niet door
‘Verhitte’ Open Egmondse tenniskampioenschappen
Flinke donderbuien over Egmond

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

Hoeverveiling 2020 definitief geschrapt
(van de redactie/John de Waard)
Het zal voor velen niet meer als een verrassing komen, maar de Hoeverveiling is nu toch
definitief geschrapt. Wachtte het kerkbestuur tot voor kort nog met het nemen van de beslissing, nu is dan toch de kogel echt door de kerk.
Gezien de ontwikkelingen rondom het het geld echt heel goed kunnen ge- gelijk gemaakt door de bijzondere
coronavirus leek het de organisatie bruiken, maar het is nu eenmaal een omstandigheden en dat is volkomen
niet verantwoord om met veel men- bijzonder jaar, aldus de verklaring van begrijpelijk. Dat gaat vast allemaal
sen in een afgesloten ruimte te gaan de organisatie. ‘Een deel van de ka- nog goedkomen. Laten we hopen dat
zitten. Het is erg jammer, zeker omdat vels van vorig jaar is zelfs nog altijd het volgend jaar weer een coronavrije
alle betroken verenigingen en de kerk niet verrekend met de kopers. Onmo- Hoeverveiling kan worden.’

DORPSGENOTEN

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

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

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 alleLaNk
emoties staat te beven.
uBBeL
IkoeT
zou zo graag dat iedereen
hier dichtbij je kon staan,
eTer
in plaats van 1.5 meter
of veel verder hier vandaan.
oor
roNwaTer
Weet dat ik er voor jullie zal zijn,
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
in deze tijden van verdriet en pijn.
www.duBBeLBLaNk.NL
Dat we het afscheid maken, mooi en warm,
met in gedachten onze knuffel en arm.
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon Een
072-5812331
gedicht van Monique Doets

ANNO NU
uitvaartverzorging

D B

Petra van der Meer

WASSERIJ
DUBBELBLANK

06 - 41 73 95 49
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Ook, of juist nu zetten we onze persoonlijke manier van uitvaart begeleiden door en komen we nog steeds bij u thuis (of in de t
TE
HUUR
Want persoonlijk contact, ook al isWIE
het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk.

Het dondert en het bliksemt…
(van de redactie/John de Waard)
Het kwam er dan eindelijk van. Heel lang zag het ernaar uit dat er weer sprake zou zijn van
een ‘droog verlopie’ maar nee, in de loop van de avond werd ook Egmond getroffen door
een aantal flinke donderbuien. En daarmee kwam ook weer wat verkoeling.
Het ging toch wel even flink te keer het ook zo weer weg. Moeten we dus Foto’s (Cor Mooij) - Speczondagavond. Boven zee en boven toch nog weer de tuin sproeien als het taculaire flitsen boven zee
Egmond was het een spectaculair ge- tegenzit. Maar zoals Guus Meeuwis en even later kwam er sinds
zicht. En het regende ook even stevig. zong: het dondert en het bliksemt, enige tijd weer eens een serieuze hoeveelheid regen in
Nou mocht dat wel weer eens, maar maar ik zag geen meters bier…
korte tijd uit de lucht.
in de regel als het zo hard gaat, spoelt

Vaste en tijdelijke stallingsruimte
in centrum Egmond aan Zee
Motor of scooter
€39,50 per maand
24/7 toegankelijk
met eigen sleutel
Eigen afsluitbare locker
Vorstvrije ruimte
Maandelijks opzegbaar

heeft mijn
ZWARTE LEREN TAS

Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
(met 2 grote hengsels
en lange
* restaurantwas
pakketten

middenrits) gevonden in het
weekend van 1 op 2 augustus in
Egmond aan den Hoef ?

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoonnummer:
Telefoon 072-5812331
0651560492

Bij interesse 06-55187575

f

ZENT

‘Open Egmondse’ bij T.C. Hogedijk:
warm, warmer, het warmst…
(van de redactie/John de Waard)
Een ding is zeker, de omzet van het terras bij TC Hogedijk heeft een topweek achter de rug.
Na elke partij was het absoluut noodzakelijk om de dorstige kelen weer te smeren. Het
Open Egmondse tenniskampioenschap zit er weer op. Een verhitte aangelegenheid deze
keer. Niet de gemoederen, die bleven koel genoeg, want het ging puur om de gezelligheid.
Maar de lichaamstemperatuur van de deelnemers liep naar ongekende hoogten. En dus
moest er regelmatig worden ‘geblust’.
Dat is goed nieuws voor de club, want aarde, want er waren met in totaal licht alsnog lid te worden. Er werd
die omzet is welkom na de eerste 137 zo’n 20 deelnemers meer dan opnieuw op tijd gespeeld, dus ook in
maanden van ‘drooglegging’. Deze vorig jaar. Deze week kwam er van- die hitte was het voor iedereen op te
week waren ook bij TC Hogedijk de wege het mooie weer ook regelmatig brengen. Het is een mooi, vooral re(horeca-)coronaregels aangescherpt wat aanhang mee. Aanhang die vaak creatief toernooi met als jongste een
en daarmee werd de zaak goed in de een ‘tennisverleden’ had. Dan ziet het 18-jarige deelnemer en als oudste
hand gehouden. Controle is belang- toch wel weer aantrekkelijk uit om deed een 85-jarige tennisveteraan
rijk en dat geeft rust voor alle betrok- weer te gaan nadenken over tennis- mee. Dat kan bij dit toernooi: meekenen. Dan is het natuurlijk wel lekker sen. Ook dat is een deel van het doel doen is belangrijker dan winnen.
dat alles zich vooral buiten afspeelt, van dit toernooi, vindt de organisatie.
inclusief de prijsuitreiking, zodat zo Iedereen kan en mag met iedereen Foto (aangeleverd) - De finamin mogelijk mensen bij elkaar in tennissen, ook als je geen lid bent. listen gemengd dubbel 6 in
één overdekte ruimte hoeven te ko- Dat maakt het leuk en aantrekkelijk de Open Egmondse tennismen. Het tennissen viel in goeden om te komen en mee te doen en wel- kampioenschappen.

DORPSGENOTEN

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

hormonale klachten, pijnklachten.

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

Telefoon (06) 362 04 113

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

3

19 AUGUSTUS 2020 - NR. 804

Vooralsnog nog steeds
(te) weinig evenementen
(van de redactie/John de Waard)
Het zal iedereen duidelijk zijn: veel evenementen van wat grootschaliger aard gaan (nog) niet door. Het coronavirus huist nog altijd
onder ons en dat maakt de organisatie van een evenement heel
onzeker.
Niettemin zijn er wel wat kleinschali- Dat is niet zo makkelijk, want als je
ge activiteiten die wél doorgaan. Veel niet wat er is, waar vind je het dan?
daarvan moet u zoeken op de websi- We doen dus vanaf hier een oproep
tes van de organisator zelf. Een deel om uw evenementen (weer) aan te
ervan staat wel bij de gemeentelijke melden bij de redactie. Misschien
evenementen, maar dat zijn die waar- kunnen we er iets (extra’s) mee en in
voor een vergunning is aangevraagd/ ieder geval maakt u het de Egmonders
verplicht, zoals kofferbakmarkten, de en de badgasten wat eenvoudiger. En
roots market, maaien met oldtimer ook de redactie, want anders moeten
trekkers of jeu de boules toernooien. wij ook al die websites afzoeken.

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

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

Blauwalg, zo is het er,
zo is het weg
(van de redactie/John de Waard)
Tijdens zo’n langer durende warme periode ligt het gevaar van
blauwalg in stilstaand water op de loer. Zo ook in het water van de
Slotgracht in Egmond aan den Hoef. Maar zo snel als het komt, zo
snel kan het na een paar onweersbuitjes ook weer weg zijn.

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

Blauwalg is wel schadelijk voor mens
en dier. Althans, dat kan het zijn. In de
algen die op het water drijven en voor
die groene waas op het water zorgen,
kunnen giftige stoffen zitten, zo laat
de gemeente weten. Dat is niet altijd
en overal zo, maar de kans is wel reëel.
Bij de Slotgracht was er in ieder geval
sprake van een behoorlijke vorming
van blauwalg. Echter, nadat het eerder vorige week nog behoorlijk groen
zag (zeker voor blauwalg…) was het
eind van de week weer verdwenen.

Ballet in Coronatijd

Een paar goede regelbuien en het water is weer voldoende ververst om de
blauwalg te laten verdwijnen.

Oei, een tegenligger in het gangpad!
Gaat hij linksom? Dan ik rechts.
Maar die dame in het zijpad,
danst zij mee met ons ballet?

Foto (redactie) - In zwart wit
niet zo heel goed te zien,
maar eerder vorige week zag
het water van de Slotgracht
behoorlijk groen van de alg.
Inmiddels is het water door
de regenval weer voldoende
ververst en is de alg weer verdwenen.

Ja, ze doet het! Alle karren
draaien sierlijk om elkaar,
glimlach van begrip, bevrijdend:
Supermarkt-Coronadans.
Tekst: Trix van der Veen

Hospice Egmond flyert
in de Egmonden

Is

Op woensdagmorgen 19 augustus komt een dertigtal vrijwilligers van Hospice Egmond (nu nog in aanbouw) in actie
om de nieuwe folder over het hospice aan te bieden aan
belangstellende inwoners.
Dat gebeurt in de directe omgeving nog dit jaar geopend worden. Veel
van de Dekamarkt in Egmond-Binnen, mensen willen weten wat het hospice
de Albert Heijn in Egmond aan den dan straks biedt. Dat staat natuurlijk
Hoef en de Jumbo in Egmond aan Zee. op de website www.hospice-egmond.
Steeds zijn drie vrijwilligers ieder twee nl , maar het staat nu ook op papier.
uur in touw. De bouw vordert gestaag De actie is van 08.00 tot ca 12.30 uur.
en naar verwachting kan het hospice

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Egmondse Almanak
www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

De organisatie en het bestuur van Zeevogels hebben besloten dat het Jan
Ligthart Toernooi 2020 NIET doorgaat als toernooi, maar WEL als oefenwedstrijden. DE KANTINE IS GESLOTEN. Er wordt dus niets verkocht en er is niets
verkrijgbaar en is alleen toegankelijk voor toiletbezoek. Publiek is welkom
bij de wedstrijden, maar dient zich aan alle geldende corona maatregelen te
houden. Ook moeten toeschouwers de op Sportpark Hogedijk aangegeven
richtlijnen en de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Het meebrengen
van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.
Donderdag 20 augustus 19.00 uur
Zeevogels 1 – Sporting Krommenie 1
Donderdag 20 augustus 19.45 uur
Sint Adelbert 1 – Egmondia 1

Wat is zijn thuis?
Zijn gedrag zegt genoeg.
Zijn thuis is geen huis,
Zijn thuis is de kroeg.

JéGé

GÉÉN toernooi maar
WÉL wedstrijden

Het programma ziet er als volgt uit:

Omdat de competitie dit jaar geen doorgang kon vinden,
heeft het bestuur met medewerking van de federatie en de
gemeente, toch vier wedstrijden kunnen uitschrijven. Als
we de afstand tussen de stekken en het aantal deelnemers
respecteerden was het geen probleem.
Dus zo gezegd, zo gedaan. De eerste 5de Rob Gravemaker en Bert Leijen
van de vier, afgelopen zondag 16 au- 3 baarsjes, 6e Jeroen Westerheijden
gustus, ging op de kleine jager nl. de 1 baars, Jan Peetoom en Jack Koopbaars. Het zijn net kinderen, ze doen man konden ze dit keer niet vangen.
Volgende keer beter jongens. En dat
precies wat je niet verwacht.
Het was dus zoeken deze keer. Ook is al op 30 Augustus 8.00 uur op withet weer en de conditie van het water vis, ook weer op de fundamenten, we
hielpen niet mee. Aan het verbete- vissen dan op gewicht zonder de braren van de waterkwaliteit (blauwalg) sem. Zelf even aas halen en vergeet
wordt door de gemeente gewerkt. vooral het leefnet niet. Het Bestuur.
Een oplossing kan zijn ofwel een
schoepenpomp ofwel een fontein, Foto (redactie) - Toch weer
wat dus ook weer een leuk effect zou eens een keer vissen in wat
geven. Alvast dank hiervoor. Elf vissers groter verband. Hier op de
kwamen op de eerste van het kwar- ruïnes van het Slot. De watertet wedstrijden opdagen. In totaal kwaliteit was net op tijd weer
werden er 46 baarsjes gevangen, ver- wat opgeknapt, maar een
deeld over: 1ste Kees Glas 11 stuks, wat meer definitieve oplosgedeelde 2de Aad Dekker en Mat- sing zou kunnen liggen in het
thieu v Wanrooij, beide 7 stuks, 3de aanbrengen van een pomp of
Marcel de Waard 6 baarsjes (het hele fontein die het water meer in
bestuur in de top 3, hulde) 4de Henk beweging houdt.
Konijn en Ron Groot, allebei 4 stuks,

EXPOSITIES
Galerie Conny van Kasteel, expositie EGMOND van Arjen Zwart. Dinsdag t/m
zaterdag van 13.00 – 18.00, zondag van 14.00 – 17.00
Abdijwinkel Benedictus hof, Vennewatersweg 27a, 1935 AR Egmond-Binnen:
Expositie met tekeningen en schilderijen van Allard Kaai uit Bergen en Houten
beelden van Jos Apeldoorn uit Egmond-Binnen. Nog de gehele maand Augustus

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

Zaterdag 22 augustus 18.15 uur
Verliezer duel 1 – verliezer duel 2
Zaterdag 22 augustus 19.00 uur
Winnaar duel 1 – winnaar duel 2

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

DORPSGENOTEN

Na de afgelopen week is wel zoveel duidelijk geworden dat een groot deel van
motorrijdend Nederland behoorlijk schijt heeft aan zomeravond- of nachtrust.
Zit je 's avonds laat lekker buiten, om tenminste nog een beetje af te koelen
na wéér een tropische dag, komt er met de regelmaat van de klok een motorrijder langs. Gashendel lekker open. Geluid tot in het diepst van je vezels.
Hoorbaar tot de Ring Alkmaar. Niemand die daar ook maar enige acceptabele
verklaring voor kan geven, lijkt mij. Hoog tijd voor elektrische varianten? Zal
wel weer niet zo leuk zijn. Dus het gaat ze toch om de herrie blijkbaar…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Drukke tijden voor Mart Gul:
dat zal wel nooit veranderen…Vervolg van pagina 1:

Ook voor ramen en kozijnen

Zo word je weer opgeroepen om dode aangespoelde zeehonden weg te halen (foto 13) of
zoals in 2018 een griend (een dolfijn-achtige walvis) die aanspoelde op het strand. Mart Gul
en zijn crew werden opgeroepen om de griend te bergen. Echter niet voordat de biologen
van Stichting Dolfijn S.O.S. de ernstig zieke griend die leed aan een bacteriële infectie en
een longontsteking, ter plekke hadden onderzocht. Daarna moest Gul deze naar de Universiteit van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht brengen om verder onderzocht te
worden (foto 6). Daar bleek dat de griend ook een acute herseninfarct had gehad. Er waren
in de loop der tijden zelfs mensen die een dode zeehond mee naar huis hadden genomen
en die Marco dan daar maar moest ophalen.
Het begon allemaal met de boerderij
in de Zuiderstraat in Egmond aan Zee
waar de familie Gul een groot gezin
stichtte, Vader Martinus Gul was de
laatste schelpenvisser uit Egmond en
zoon van Tinus Gul die nog de paarden leverde voor de roeireddingboot.
In 1907 geboren, overleden op 18 juni
1987, gehuwd met Maartje Sloot die
na de bevalling van Maartje op 26-jarige leeftijd hierbij kwam te overlijden
en later huwde met Antonia Groen,
overleden in 1964, kinderen Gerda,
Maartje (1e huwelijk) , Martin, Knier,
Ronka, Dick en Bert.
Het allround team van Mart Gul BV
(foto 8) bestaat uit zijn vrouw Hannie
en Mart zelf die de directie vormen,
Marco Snijders is de bedrijfsleider en
werkvoorbereider, Erwin Wijker, Jeroen Lampe, Jaap Lampe, Mart Gul jr.,
Mees Esveld, Jim Hopman en Mariska
Gul. Het team vormt als het ware een
familiebedrijf waar iedereen gelijk is.
‘s Ochtends vroeg drinken ze eerst
met z’n allen koffie in de werkplaats in
Egmond aan den Hoef om daarna uit

te waaieren naar de diverse stranden.
Het bedrijf is zo allround en neemt
een belangrijke positie in de Egmonden en de BUCH-gemeenten in met
al die uiteenlopende werkzaamheden. Van grondverzetwerkzaamheden
en het reinigen van de dorpskernen
en het strand, tot aan helmplanten,
funderingen spuiten voor strandpaviljoens, transport van de strandhuisjes,
het aanleggen van strandafgangen
en trappen enz. enz. Waar vroeger
alles, zoals de strandhuisjes, met
paard en wagen naar het strand gebracht werd, zijn het tegenwoordig
de grote trekkers die complete stacaravans naar het strand brengen en op
hun plek zetten. Het groot materieel
liegt er niet om bij Mart Gul (foto 3):
vele trekkers van meer dan 315 PK
,shovels, rupskranen, veegmachines,
jeeps, platte wagens en hijskranen behoren tot de bedrijfsuitrusting waar je
als transportbedrijf niet om heen kan.
Toen 30 jaar terug een enorme lading
hout van de Nederlandse vrachtvaarder ‘De Noren’ aanspoelde op het
strand (foto 1), speelde de familie Gul
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KINDEROPVANG DE POPPENKAST

al een belangrijke rol in het weghalen
van het hout (foto 2). Menig strandjutter pikte ook een graantje mee om
er schuurtjes of aanbouwtjes mee te
timmeren. Ook werden zij ingeschakeld bij de berging van de ‘Seehund’,
de onderzeeër bij Egmond-Binnen
(foto 12). Een berging die veel publiciteit met zich meebracht.

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
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Na het instorten van het dak bij AZ
werden Gul en zijn mannen ook ingeschakeld, net zoals zij na elke thuiswedstrijd het parkeerterrein schoonvegen (foto 9). Een zwarte bladzijde
was recentelijk toen op 11 mei 2020
er 50 banden werden lek gestoken
van het rijdend materieel, juist toen
de strandhuisjes weer naar het strand
mochten. Het was improviseren maar
ze hebben het toch gered. De gemeente Bergen heeft met het strand
4 kwaliteitssterren behaald en de
blauwe vlag binnengehaald. Dat komt
mede op het conto van Mart Gul en
zijn medewerkers. Zijn spreuk is ‘Houd
Egmond schoon’.
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Foto 1: Aangespoeld hout verzamelen en
van het strand halen. Iedereen werkt dan
mee. Hier ook Gerda Snijders.

Herenweg 197

Foto 2: Met de platte kar, een paard ervoor
en aan de gang. Wel weten wanneer je
begint, maar nooit wanneer je klaar bent.
Dat was toen zo en is in al die jaren niet
veranderd.
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VHS video naar
DVD 20 euro

Foto 3: Mart Gul (rechts) en Marco Snijders
bij het tegenwoordige materieel. Er is veel
veranderd en een veelzijdig bedrijf als dat
van Mart Gul vraagt veel investeringen om
de klus geklaard te krijgen. Niet alleen in
tijd en energie.

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

Foto 4: Ook de ‘tribunetrap’ bij de boulevard is het werk van Mart Gul en zijn mensen. Dagelijks zitten daar in deze tijd van
het jaar bij mooi weer tientallen mensen te
genieten van het uitzicht en de zonsondergang.
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Foto 5: Marco Snijder bij een aangespoelde dolfijnachtige.

Foto 6: De aangespoelde griend in 2018 was
van een ander kaliber. Die wilde men eerst wel
eens onderzoeken alvorens het dier weggehaald
mocht worden. Daarna moest hij naar Utrecht
worden gebracht.

Foto 7: Mart steekt nog altijd zelf de handen uit
de mouwen. Hier is hij aan het helmsteken op het
duin bij de vuurtoren.

Foto 8: Het hele team van Mart Gul B.V. Het
werkt als in een familiebedrijf: iedereen is gelijk
en ze moeten allemaal (hard) meewerken als de
situatie daarom vraagt.

Foto 9: Ook bij de schoonmaakwerkzaamheden
rondom het stadion van AZ is Mart Gul betrokken.

Foto 10: Elke dag weer laten de bezoekers van
strand het nodig afval achter. Maar als ze de
volgende ochtend terug komen is het strand weer
schoon. Dankzij Mart Gul en zijn mensen.

Foto 11: Voordat de zon opkomt, is het strand
weer spik en span…

Foto 12: De berging van de Seehund haalde de
landelijke pers.

Foto 13: Dode zeehonden zijn allang geen uitzondering meer. De afgelopen weken hebben we er
ook al regelmatig over bericht. Aan Mart Gul en
zijn mensen om de dode dieren weg te halen.

Foto 14: Er zijn van die dingen waar je geen
paard en wagen meer voor kunt gebruiken, zoals
deze boei. Dan moet je met het echte werkmaterieel aankomen.

Foto 15: Tinus Gul met de reddingsboot voortgetrokken door paarden.

Foto 16: Om af en toe te ontspannen schildert
Mart. En niet onverdienstelijk, zoals u kunt zien.
Uiteraard gaat het over de zee en Egmond…
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GRIEPGOLF
donderdag op
OF 't pleintje inElkeEgmond
aan Zee
van 8.00-14.00 uur
ook op Facebook
volg ons nuook
INBRAAKNu
Warm gebakken Ouderwets
Pedicure
GOLF? gerookte

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

29 MAART

KIBBELING MAKREEL

✄

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl
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Bridgeclub Egmond aan Zee

Kerkdiensten

EXTRA PITTIGE

WINTER

botermalse peper steaks

3 grote

voor een w
9,98
EGMOND
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de allerlekkerste kippenbouten

mager rundergehakt

Egmondse Almanak
EXPOSITIE

Peetoom-en1Hilde
Belleman.
Tot 15 juli.
Winterlid - 1Hanswijk;
okt.Aad
2020
april
2021
€ 70,MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 292020
Ouderenochtend,
Het Gebouw,
10u € 160,Jaarlid - 1 okt.
- 1 okt.
2021
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep
Spiegel
in de Schulp
20.15u 2021 € 50,Jeugdlid (tot 18 jaar)
- 1 okt.
2020
- 1 okt.
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 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

Losse baanhuur mogelijk 1 uur € 12,50
Opgeven kan via onze website
www.sportcentrumwimmenum.nl
of kom sportief even langs
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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

4,98
072-50612
info@bellem
8,98
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WORD LID!!!

Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
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BEZORG

Kilo GATENKAAS
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elke donderdag op uw weekmarkt BOVAG

adres voor
Dagverse GEVULDE KOEKEN met amandelspijs Al jaren een vertrouwd
5 voor € 5,50
Tevens doen 5wij,
Dagverse APPELPENCEE, AMANDELPENCEE, WALNOOTPENCEE
voor aircoservice
€ 5,50
inen
verkoop
Dagverse -AMERICAN COOKIES chocolat of tripple chocolat
5 voor € 5,50 of zoek

€

9,

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt
een zak witte puntjes gratis!!!
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedee

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat
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www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl
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GEVRAA
Snackbar med
liefst met ervaring
Voor een langer
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

TEL: 06 23610

