
WATERSTANDEN NOVEMBER
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

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 

offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio - 

reclamebureau

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info11 NOVEMBER 2020 - Nr. 816

Getijdentabel 2020 voor Egmond aan Zee Weerstation Egmond aan Zee                      www.webcamegmond.nl        

Bron: Rijkswaterstaat, http://www.getij.nl 

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

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

Ziet uw  
Groepenkast 
er nog zo uit?   
 
Dan wordt het 
hoogtijd om  
ons eens te  
vragen..          
 
Oude “stoppen” en  
aardlek  kunnen 
een risico vormen.. 
 

Geen sportevenementen en geen Nieuwjaarsduik 
komende winter
(van de redactie)
Alle evenementen van Le Champion zijn tot 1 maart 2021 afgeblazen. Dat wordt een heel 
stille januarimaand in Egmond. Waar normaal tienduizenden de kust opzoeken tijdens alle 
sportevenementen, is er nu helemaal niets. Ook de Nieuwjaarsduik is kopje onder gegaan in 
de strijd tegen het coronavirus.

‘Met de kennis van nu is het nog niet 
duidelijk of de richtlijnen van de over-
heid ruimte bieden om de komende 
maanden grote evenementen te or-
ganiseren. Gezien de lange voorberei-
dingstijd en de vele onzekere factoren 
is nu, met betrokken partners, beslo-
ten de evenementen af te gelasten. 
Le Champion wil daarmee ook ver-
antwoordelijkheid tonen’, zo laat de 
organisator van de vele Egmondse 
evenementen weten. ‘Een bijzonder 
moeilijk besluit’, aldus algemeen di-
recteur Ron van der Jagt. ‘Maar ook 
een weloverwogen keuze. De gezond-
heid van mensen is ons hoogste doel. 
Wij willen niets liever dan zoveel mo-
gelijk mensen, jong en oud, inspireren 
om te sporten en te bewegen. Wij zijn 
uitstekend in staat om evenementen 
te organiseren binnen de protocollen 
van de sportbonden en de richtlijnen 
van 1,5 meter. Deze plannen hebben 
we ook al gemaakt en besproken met 
gemeenten en betrokken partners. 
Maar wij voelen ook een grote ver-
antwoordelijkheid voor de veiligheid 
en gezondheid van onze deelnemers, 
toeschouwers, vrijwilligers en mede-
werkers. Niet voor niets roept het ka-

binet op om alle contactmomenten en 
reisbewegingen te beperken.’
Le Champion vindt het dan ook niet 
realistisch en verantwoord om door 
te gaan met de voorbereidingen. ‘Fy-
sieke evenementen met duizenden 
deelnemers zien wij in januari en fe-
bruari niet gebeuren. Het is ook niet 
fair richting de deelnemers om nu 
de inschrijving te openen. Daarvoor 
is de situatie op dit moment veel te 
onzeker.’
Vorige week annuleerde Le Champion 
al de Fjoertoer Egmond en daar ko-
men dus nu de Midwinterduinloop, 
de Egmond-Pier-Egmond strandrace, 
de NN Egmond Halve Marathon, de 
Egmond Wandel Marathon, de Groet 
uit Schoorl Run en de Zandvoort Light 
Walk bij.
Nu de fysieke evenementen tot 1 
maart geen doorgang zullen vinden, 
gaat de sportorganisatie nog meer 
energie stoppen in het aanbieden 
van creatieve, virtuele alternatieven 
voor fietsers, hardlopers en wande-
laars. ‘We laten daarmee laten zien 
dat we ook op die manier veel men-
sen enthousiast in beweging kunnen 
krijgen. Daar gaan we nu volop mee 

door, in de hoop dat we vanaf maart 
2021 ook weer fysieke evenementen 
kunnen gaan aanbieden’, sluit Van 
der Jagt af.
Naast alle genoemde evenementen 
van Le Champion is ook de Nieuw-
jaarsduik afgeblazen. Organisatoren 
Hidde van der Pol en Tom Valkering: 
‘Diverse alternatieven zijn overwogen 
om de Nieuwjaarsduik van 2021 in de 
huidige situatie veilig te organiseren. 
Gezien het grote aantal duikers en be-
zoekers van vorig jaar vinden wij dit 
voor komende editie onverantwoord. 
Ons streven is altijd geweest om zo-
veel mogelijk mensen een gezellige 
dag mogelijk te maken in Egmond. 
Een afgeslankte vorm, waardoor wij 
mensen moeten ontmoedigen om 
naar Egmond te komen op Nieuw-
jaarsdag, is voor ons geen optie. 
Daarom hebben we besloten dat wij 
de Egmondse Nieuwjaarsduik van 
2021 niet zullen organiseren.’ 
Jammer, maar begrijpelijk. Het is een 
jaar vol tegenslagen, maar toch ook 
met de hoop dat er weer een eind aan 
zal komen.

Verder in Dorpsgenoten:

- Konijnensterfte in Egmond
- Blije mensen op en rond strand
- Ruim 3000 euro van Rabo Clubsupport voor ERB

Foto (redactie) - Dit jaar vindt naast het afgelasten van alle sportieve evenementen in Egmond ook geen 
Nieuwjaarsduik plaats. De organisatie raadt ten zeerste af om het op eigen gelegenheid te doen: 
‘Te koud, te gevaarlijk i.v.m. muien en er zijn geen hulpdiensten.’
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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!

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

 
 Prachtige bloemen
 Vele kaarten
 Warme woorden
 Zoveel belangstelling en troost

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven
bij het afscheid van onze allerliefste

Kniertje de Waard-de Graaff
4 november 1950  4 oktober 2020

“Voor altijd in ons hart”

Familie de Waard

Konijnensterfte in Egmond
(van de redactie/John de Waard)
Het zal voor de ‘konijnenspotters in duin’ en de mensen die een konijn als huisdier hebben 
misschien geen nieuws zijn, maar dit jaar was een rampjaar voor de konijnen. Om de zoveel 
jaar is er een virus, het zogenaamde Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD-)virus, dat VHD ver-
oorzaakt. Deze dodelijke ziekte houdt vervolgens enorm huis onder de konijnenpopulatie. 
‘Een aantal jaar geleden was dit het geval en dit jaar hebben we ook weer zo’n jaar dat we 
veel meldingen krijgen van mensen die hun konijn in heel korte tijd zien sterven’, aldus Mo-
nique Verkerk, dierenarts bij dierenkliniek DierenTop in Egmond aan den Hoef. 

‘Deze ziekte gaat heel snel’, zegt Ver-
kerk. ‘Zo denken mensen dat hun ko-
nijn ‘een beetje raar doet’ en dan, te-
gen de tijd dat ze ons gaan bellen, is 
het vaak al te laat. VHD is een ziekte 
die wordt veroorzaakt door het RHD-
virus. Dit virus, dat zeer besmettelijk 
is, verspreidt zich door direct contact 
tussen konijnen en ook indirect via 
urine, uitwerpselen, water, voedsel, 
kleding, handen en hokken. Stekende 
insecten kunnen eveneens een rol 
spelen in de verspreiding. Het voorko-
men van deze ziekte is overigens niet 
alleen in Egmond het geval, het is lan-
delijk. Inmiddels staan de konijnen en 
hazen al op de rode lijst van bedreig-
de zoogdieren in Nederland. Dat was 
afgelopen week nog in het nieuws. 
Maar naast de duinkonijnen heeft het 
virus dus ook vat op de ‘huiskonijnen’. 
Het VHD-virus is overigens onschade-
lijk voor mensen. In 2016 was er ook 

zo’n rampjaar voor konijnen. ‘Of het 
konijnenbestand zoals bijvoorbeeld 
hier in de duinen zich weer herstelt, is 
overigens maar de vraag’, meent Ver-
kerk. ‘Normaal natuurlijk wel, maar 
wat is nog normaal tegenwoordig? 
Wij nemen als mensen steeds meer 
ruimte in beslag en daarmee komt de 
natuurlijke leefomgeving van dieren 
in het algemeen in het gedrang. Ook 
voor dieren als konijnen en hazen die 
steeds minder ruimte over houden, 
ook al lijkt dat hier in deze omgeving 
dan wel mee te vallen. Dat maakt ze 
in het algemeen kwetsbaarder, onder 
meer voor dit soort zeer besmettelijke 
ziektes. Ze zitten immers met veel 
exemplaren op een kleiner opper-
vlakte, ze komen meer met elkaar (en 
met ons) in contact en dat maakt de 
kans op besmetting onderling en in 
hun omgeving heel groot.’

Foto (archief) - Konijnensterfte 
door RHD-virus heeft dit jaar 
huisgehouden onder de konij-
nenpopulatie. 

Project Rembrandt met Sebas als model 
(van de redactie/John de Waard)
Project Rembrandt is al weer een paar weken aan de gang en we herinneren ons allemaal nog 
het succes voor de Egmondse Sebastiaan Groot (voor de uitzendingen werd hij voor het ge-
mak tot Sebas gedoopt). Hij werd vorig jaar de winnaar van de eerste editie van de zoektocht 
naar de ‘beste amateurkunstschilder van Nederland’. Dit jaar is Sebas weer te zien, maar nu 
als model. Iedereen die dat wil kan meedoen aan de online wedstrijd om Sebas te schilderen. 
Aanstaande zondag 15 november, na de uitzending, start de online competitie. 

Naast het tv-programma Project Rem-
brandt is er ook dit jaar weer een on-
line competitie voor (amateur) kunst-
schilders. Deelnemers maken kans om 
met hun werk in de tv-uitzending te 
komen. In de laatste aflevering treden 
de online winnaars namelijk aan als 
publieksjury en bepalen mee wie de 
winnaar van Project Rembrandt 2020 
wordt.
Voor deze competitie is de opdracht: 
schilder een portret van de winnaar 
van vorig jaar, Sebas. Werk vanuit het 

gedachtegoed van Rembrandt, maar 
laat je zoals veel (moderne) kunste-
naars, vooral inspireren en verwerk 
je eigen signatuur. Maar let op, Sebas 
gaat niet voor niets model zitten. Je 
mag dus pas aan je werk beginnen na 
de livesessie.
Ben jij een onervaren schilder? Geen 
paniek! Volg vanaf 19 oktober weke-
lijks de masterclasses van Iris Frederix 
en Tyas Leeuwerink op deze website, 
en bereid je op die manier optimaal 
voor op deze online competitie.

Op zondag 15 november zal Sebas 
na de uitzending poseren via een 
livestream op de site van Project Rem-
brandt: https://projectrembrandt.ntr.
nl/doe-mee/ Daarbij kun je direct al 
je brandende vragen aan hem stellen. 
Deelnemers hebben van 15 november 
t/m 29 december de tijd om een foto 
van het geschilderde portret via deze 
site te uploaden. Vanaf dat moment 
kun je stemmen verzamelen! Het on-
line publiek kan namelijk ook tot 29 
november haar stem uitbrengen op 
het favoriete werk. Deze stemmen tel-
len mee in de eindbeoordeling, maar 
zijn niet doorslaggevend. De makers 
van het programma selecteren de bes-
te en meest verrassende portretten. 
De jury bepaalt vervolgens samen met 
het online publiek de uiteindelijke tien 
winnaars van de online competitie. 
Deze winnaars ontvangen een schil-
derpakket en worden uitgenodigd om 
met hun werk naar de laatste uitzen-
ding van Project Rembrandt te komen 
op 6 december in het Rijksmuseum. In 
deze uitzending nemen zij deel aan de 
publieksjury die mee bepaalt wie de 
winnaar wordt van Project Rembrandt 
2020! Dit jaar is de online competitie 
ook opengesteld  voor jonge kunste-
naars in de dop. Kinderen tot 16 jaar 
kunnen na de livesessie ook een por-
tret van Sebas schilderen en deze tot 
29 november inleveren op onze web-
site. Let op, alleen ouders mogen het 
portret uploaden. Vermeld hierbij de 
leeftijd van de jonge kunstenaar. Uit 
alle werken kiezen we twee kinderen 
uit die zich tijdens de finale bij de pu-
blieksjury mogen voegen en zo mee 
bepalen wie Project Rembrandt wint!

Foto  (ntr) - Sebastiaan Groot, 
‘Sebas’, vorig jaar winnaar van 
Project Rembrandt, nu model 
voor de online wedstrijd.

Dankbaar voor alles wat hij ons gegeven heeft, 
hebben wij op bijzondere wijze afscheid mogen 

nemen van mijn maatje Wim en onze geweldige pap

Wilhelmus Franciscus Apeldoorn
Wim 

* 14 juli 1936                               † 4 november 2020

Nu ben je bij Frans, die je zo hebt gemist.

Ria Apeldoorn

Nico

Frans †

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Herenweg 28, 1935 AE Egmond-Binnen
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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

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

 

 
 

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).

Neem voor een vrijbljivend kennis-
makingsgesprek contact op met A-zorg Arina, 

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706

info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Fitter�worden?�
Afvallen?�

Starten�met�sporten?�

Lichamelijke�klachten?
Sterker�worden?�

samen�sporten?

Begeleiding?

CONDITIETRAINING FITNESS

KICKBOKSENSPINNING
PERSONAL�TRAINING

Veel groepslessen
kijk op het rooster: 

sportcenteregmond.nl
 

óók op Facebook en Insta

Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

Fitter�worden?�
Afvallen?�

Starten�met�sporten?�

Lichamelijke�klachten?
Sterker�worden?�

samen�sporten?

Begeleiding?

CONDITIETRAINING FITNESS

KICKBOKSENSPINNING
PERSONAL�TRAINING

Veel groepslessen
kijk op het rooster: 

sportcenteregmond.nl
 

óók op Facebook en Insta

Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

VEEL GROEPSLESSEN
kijk op het rooster

sportcenteregmond.nl

f

        vof

     Fred Valkering                 Administratie- en Belastingadviseurs              Frank Klinkhamer

* Financi ële- en salarisadministraties * Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Jaarrekeningen * Belastingadviezen

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

er FFra  

Administrations

De komende 2 weken pakken wij weer flink uit. 
Dus kom snel langs bij ons aan de Voorstraat 103, 
Egmond aan Zee en profiteer van deze  
geweldige kortingen.  

Tegen inlevering van deze coupon  
ontvangt u 20%  korting op het  

gehele winkelassortiment*   
Geldig vanaf  11-11-2020 t/m 17-11-2020 

* uitgezonderd de aanschaf van een cadeaupas 

Wilt of kunt u niet langskomen in onze winkel, maar 
wilt u wel gebruik maken van deze korting? Gebruik 
dan de actiecode 2YRMU4 in onze webshop 
(www.koffiebartasty.nl) en u krijgt de korting  
alsnog. We brengen uw bestelling, als u in één van 
de Egmonden woont, zelfs GRATIS bij u thuis. 

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

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

 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

Herfst in Egmond
(van de redactie/John de Waard)
Ofschoon herfstweer niet altijd uitno-
digt om erop uit te gaan, was het toch 
wel de moeite waard de afgelopen 
periode. Zeker dit voorbije weekend. 
Oplettende wandelaars stuurden ons 
wat beelden van wat ze onderweg 
aantroffen: herfst in Egmond. Ook al 

zijn de tijden anders dan normaal, 
Egmond blijft hoe dan ook de moeite 
waard om rond te kijken.

Foto’s (aangeleverd/redactie) - Herfst 
in Egmond, houd je ogen open tijdens 
het wandelen en je ziet nog eens wat.

Lieve mensen,

Dank voor uw warme belangstelling in de vorm van kaarten,
en bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van
Onze lieve Moeder en Oma

Bernadette Apeldoorn-Ligthart

Kinderen en Kleinkinderen

Egmond-Binnen, november 2020

Blije mensen op en langs het strand
(tekst Cor Mooij)
‘Het weer is je koopman’, zei mijn moeder altijd en zo is het ook. Als je door de Voorstraat in 
Egmond aan Zee loopt dan zie dat de mensen de afstand van anderhalve meter respecteren 
en je ziet alleen maar blije gezichten. 

Zo kom je postbode Greet Duinme-
ijer tegen die voor elke hond die zij 
tegenkomt een lekker hondenkoekje 
heeft. Zo ook zaterdagmorgen. Greet 
is altijd blij en vrolijk. Aan de overkant 
van de looprichting ziet zij een mooie 
hond met mensen uit Alkmaar, zij 
gaat er op af en de hond is meteen 
blij. Hij voelt het aan dat dit een hon-
denliefhebber is. Zij geeft hem enkele 
koekjes en vervolgt weer haar wijk 
om de post te bezorgen.

Bij de werf zitten ze lekker in het zon-
netje een Take a Way kop koffie te 
drinken en even bij te komen van het 

fietsen over strand. Op de strand zelf 
is het een drukte van belang: iedereen 
wil er even uit met dit mooie weer. De 

zinnen moeten verzet worden, en 
hoe kun je dat beter doen dan op het 
strand een heerlijke wandeling maken 
en ook nog de honden uitlaten. Dat 
zie je veel.
Langs de waterkant staan veel Der-
pers te vissen met de hengel of gaan 
met hun bootje de zee op. Het was 
een komen en gaan van trekkers 
met bootjes en treknetten. Bob Ri-
chardson had af en toe een stootje 
maar had geen geluk. Zijn buurman 
Jos Wijker trof het beter, hij haalde 
enkele zeebaarsjes uit het water om 
die vervolgens weer terug te gooien 
in de zee. Bij Bad Egmond waren de 
kinderen lekker aan het ravotten op 
de speeltoestellen, terwijl papa en 
mama een kopje koffie nuttigden of 
een bakje snert aten op het strand. Al 
met al hopen we dat er maar snel een 
einde mag komen aan deze corona-
ellende en dat het in ieder geval nog 
lang mooi weer zal blijven want ‘het 
weer is je koopman.’

Foto’s (Cor Mooij) - Het week-
end leende zich met het mooie 
weer voor een uitstapje naar het 
strand om te wandelen, te vissen 
of wat te nuttigen. Dat deden 
uiteindelijk heel veel mensen. 
Zonder problemen.

Voor wie liefhebben wordt leven 
met een hoofdletter geschreven 

ondanks leed en droefenis 
omdat Leven Liefde is. 

 

            (Toon Hermans) 
 
Allemaal bedankt voor het warme medeleven dat wij 
hebben gekregen na het overlijden van mijn lieve man, 
onze lieve vader en opa 
 

Johan (Jan) Kruijff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw 
aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten ons erg 
goed hebben gedaan en voor ons een grote steun zijn. 
 
Onze speciale dank gaat uit naar huisartsenpraktijk 
Egmond aan Zee en Evean, die ons hebben bijgestaan 
tijdens en na het overlijden van Jan. 
 
Namens Corrie, kinderen en kleinkinderen 

Voor wie liefhebben wordt leven
met een hoofdletter geschreven

ondanks leed en droefenis
omdat Leven Liefde is.

(Toon Hermans)

Allemaal bedankt voor het warme medeleven dat wij 
hebben gekregen na het overlijden van mijn lieve man, 
onze lieve vader en opa

Johan (Jan) Kruijff

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw 
aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten ons erg 
goed hebben gedaan en voor ons een grote steun zijn.

Onze speciale dank gaat uit naar huisartsenpraktijk 
Egmond aan Zee en Evean, die ons hebben bijgestaan 
tijdens en na het overlijden van Jan.

Namens Corrie, kinderen en kleinkinderen
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Gerard Belleman 
 

Een jaar uit ons oog, 
nooit uit ons hart 

 
17-8-1930 9-11-2019 

 

 

Gerard Belleman 
 

Een jaar uit ons oog, 
nooit uit ons hart 

 
17-8-1930 9-11-2019 
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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 

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet

Iedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur

Burgemeester zoekt collega…
(van de redactie/John de Waard)
Burgemeester Peter Rehwinkel wil meer contact met de kin-
deren in de gemeente. Hij wil bijvoorbeeld graag weten hoe 
de kinderen denken over corona en de maatregelen. Rehwin-
kel vindt de mening van kinderen belangrijk. Daarom is hij 
ook op zoek naar een kinderburgemeester, een jonge collega 
dus. 

In samenwerking met Miranda Loon-
stra, oprichter van de kinderkrant 
JONGHHW is er de eenmalige kinder-
krant gemaakt. Burgemeester Peter 
Rehwinkel: ‘Corona of geen corona, 
we kunnen kinderen beter bij het ge-
meentebestuur betrekken. Ik ben trots 
op deze kinderkrant.’ Vorige week kre-
gen alle basisschoolleerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 in de gemeente Ber-
gen hun eigen kinderkrant. Het doel 
van de kinderkrant is om het verhaal 
van kinderen te vertellen en kinderen 
een podium bieden. Het is een middel 
om de communicatie tussen kinderen 
en de gemeente te verbeteren. Daar-
naast kunnen kinderen elkaar helpen 
door hun verhaal te vertellen. 
De kinderen vertellen in de krant bij-
voorbeeld hoe hun school met corona 
omgaat. Ze geven de burgemeester 
advies over de aanpak. Bink vertelt 
over zijn moeder. Zij kreeg corona en 
hij vertelt wat voor invloed dat heeft 
gehad. Anne, Sam en Isabel hebben 
opgetreden voor een verzorgingshuis 
tijdens corona. Zij vertellen over hun 

optreden en de reacties.
De krant wil de kinderen op een po-
sitieve manier betrekken bij de on-
derwerpen die in hun regio spelen. 
Er staan onderwerpen in die voor 
kinderen leuk en interessant zijn. Een 
aantal kinderen vertelt over hun sport, 
een workshop in museum Kranen-
burgh en over zeldzame plantjes in de 
gemeente Bergen.
Burgemeester Rehwinkel is bovendien 
op zoek naar een kinderburgemees-
ter. Die praat en meedenkt met de 
gemeente en betrokken is bij activitei-
ten. Ben je leerling van groep 7 of 8 
en woon je in onze gemeente? Vind 
je het leuk om met mensen om te 
gaan, kinderen en volwassenen? Geef 
je graag je mening? Stuur dan voor 
30 november een brief of vlog naar 
collegesecretariaat@bergen-nh.nl. 
Vertel daarin wie je bent en waarom 
jij kinderburgemeester wilt zijn. Uit 
de inzendingen worden vier kinderen 
gekozen die in gesprek gaan met de 
burgemeester. 

Reisquiz voor het goede doel
(van de redactie/John de Waard)
HelloHolidays organiseert op vrijdag 13 november een online 
reisquiz waarbij leuke prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is 
een overnachting voor twee personen inclusief ontbijt met 
heerlijke steekproducten bij Bed & Breakfast ‘Op d’n Kreijten-
berg’. Deelname kost 5 euro en dat geld gaat allemaal naar 
een goed doel, te weten de Kledingbank Egmond. Als we dan 
niet/minder op reis kunnen, kunnen we er in ieder geval op 
deze manier nog plezier aan beleven, vindt Carin de Jong van 
HelloHolidays.

Zij heeft het als ‘persoonlijke reisrege-
laar’ nu een stuk rustiger, maar dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat ze niet iets 
leuks kan gaan doen. Carin is altijd in 
voor een nieuw initiatief en dat is deze 
quiz zeker: ‘Meedoen aan een virtuele 
reisquiz is een heel leuk alternatief 
om eens een beetje uit die negatieve 
spiraal van de coronabeperkingen te 
komen. Een evenement als de Vakan-
tiebeurs trekt elk jaar veel mensen die 
alvast voorpret beleven aan een leuke 
reis die ze op hun verlanglijstje heb-
ben staan. Deze reisquiz beoogt een 
beetje hetzelfde doel: plezier beleven 
aan iets wat we straks vast weer kun-
nen doen, een mooie vakantie vieren. 
Ik wilde de deelnameprijs van de quiz 
niet in eigen zak te steken, dus had ik 
bedacht dat het goed zou zijn dat aan 
een Egmonds goed doel te schenken. 
Na overleg kwam ik op de Kleding-
bank Egmond. Die kan het goed ge-

bruiken om daarmee weer mensen die 
op de grens van het minimum leven 
verder te helpen. Reizen is niet priori-
teit nummer 1, maar eten en kleding 
wel en er zijn steeds meer mensen die 
het niet meer op eigen kracht redden. 
Ik wil daarom graag mijn steentje bij-
dragen om de Kledingbank Egmond 
te helpen. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten.’
Carin is verder druk bezig om haar 
website aan te passen om zich straks 
weer te kunnen richten op roadtrips 
met auto of camper  in o.a. Europa, 
VS & Canada en andere wereldde-
len. Ook andere reizen doet ze, maar 
eerst moeten de reisadviezen weer 
wat worden versoepeld. Meer infor-
matie over de reisquiz op www.hel-
loholdidays.nl of bij Carin: +31 (0)6-
53736230 (appen kan ook) of via de 
mail: info@helloHolidays.nl.

 

Op weg naar een schuldenvrije 
gemeente
(van de redactie/John de Waard)
De gemeente Bergen heeft de ambitie uitgesproken om toe 
te werken naar een schuldenvrije gemeente. Dat doet ze door 
armoedeproblematiek te verminderen, onderzoek te doen 
naar schuldenproblematiek, de bereikbaarheid van financiële 
ondersteuning te vergroten en door extra aandacht te heb-
ben voor kinderen en armoede. Deze actie geeft uitvoering 
aan de aandachtspunten uit het formatieakkoord Nieuw Ver-
trouwen.

Het is voor betrokkenen vaak heel las-
tig de negatieve spiraal van schulden 
te doorbreken. Met deze actie van 
de gemeente worden dwarsverban-
den gelegd met andere aan armoede 
gerelateerde problematiek zoals 

preventief jeugdbeleid, gezondheids-
bevordering en arbeidsproductiviteit. 
Centraal in de aanpak staat tijdig hulp 
bieden, samenwerken met professio-
nals en vrijwilligers in de verschillende 
kernen én onderzoeken van en expe-

rimenteren met nieuwe methoden en 
technieken. ‘We weten dat in onze ge-
meente ongeveer driehonderd kinde-
ren opgroeien in armoede en honderd 
ouderen niet genoeg geld hebben om 
hun huis te verwarmen. Ik schrik nog 
altijd van die getallen, zeker in een 
rijke gemeente als Bergen. Voor hen 
en teveel andere mensen in Bergen is 
iedere maand dan ook een ratrace te-
gen een alsmaar oplopende rekening. 
Die mensen willen we helpen. Door 
samen te kijken naar de oorzaak en 
met bewezen en nieuwe hulpmidde-
len de ratrace om te zetten in rust’, 
aldus wethouder Klaas Valkering. 
De actie-agenda is samen met meer 
dan vijftig betrokken medewerkers 
van de gemeente, partners in de zorg 
en schuldhulpverlening en enkele in-
woners tot stand gekomen. Op deze 
manier wordt er optimaal gebruik 
gemaakt van de kennis en kracht bij 
alle partijen. De actie-agenda geeft 
de komende jaren gefaseerd invulling 
aan het programma en richt zich extra 
op jongeren en ouderen. ‘Enerzijds 
omdat we zien dat kinderen die op-
groeien in armoede zich vaak moeilijk 
kunnen concentreren en het daarom 
minder goed doen op school. Ander-
zijds heeft onze gemeente relatief veel 

oudere inwoners. Iemand die dan fi-
nanciële problemen krijgt, heeft bijna 
geen mogelijkheden om de inkomsten 
te verhogen.’
De wethouder geeft aan dat het een 
goed gevoel geeft dat dit plan samen 
met zoveel partners, collega’s en in-
woners is gerealiseerd. ‘Je moet deze 
thema’s, en vaak ook taboes, samen 
aanpakken. Dat is hartstikke nodig. 
En het is goed om te zien dat er zo-
veel partijen betrokken zijn, zodat de 
samenwerking straks naadloos op 
elkaar aansluit. Zo kunnen we samen 
juist in deze tijd een extra stap zet-
ten voor inwoners die het financieel 
zwaar hebben.’ De actie-agenda is 
een meerjarenplan. In het najaar van 
2020 worden de eerste stappen gezet 
voor de uitvoering ervan. Meer infor-
matie staat op www.bergen-nh.nl/
schuldhulp. Voor wie nu al hulp nodig 
heeft is het Sociaal Team bereikbaar 
(072) 888 00 00 of via www.bergen-
nh.nl/sociaalteam. Ook zoek contact 
met Sociaal.nl. Zij voeren de schuld-
hulpverlening voor de gemeente uit. 
zij zijn bereikbaar maandag t/m vrij-
dag, telefoonnummer 088 762 42 00. 
Vraag naar mevrouw M. Zomerdijk of 
mevrouw S. Ysebaert. e-mailen kan 
ook: schuldhulp@sociaal.nl. 

Alle sportaanbieders op een rij
(van de redactie/John de Waard)
Vanaf nu kunt u voor meer informatie over alle sport in onze 
gemeente terecht op de speciaal ingerichte website www.
sportenbewegeninbergen.nl. De website is één van de be-
langrijkste speerpunten uit het Sportakkoord dat in februari 
dit jaar ondertekend is. 

De nieuwe website biedt een over-
zicht van alle sport- en beweegaan-
bieders en bijbehorende activiteiten 
voor diverse doelgroepen in Bergen. 
Bezoekers kunnen de activiteiten 
bekijken of filteren op een specifieke 
doelgroep. Wethouder Tromp is blij 
met de lancering van deze pagina: 
‘Niet alleen biedt dit een kans aan 
sportverenigingen om zich hier goed 
te profileren en aan ledenwerving te 
doen, maar vooral zou ik iedereen 
willen oproepen om eens een kijkje te 
nemen bij een sport waar je nieuws-
gierig naar bent. Het is de plek waar 
kinderen laagdrempelig in contact 

kunnen komen met allerlei nieuwe 
sporten. Sporten en bewegen is leuk 
én gezond, dus laat je verrassen door 
het rijke sportaanbod dat Bergen te 
bieden heeft.’ 
Ook vind je op de website vereni-
gingsinformatie over onder andere 
sport- en beweegcijfers, accommo-
daties, tips voor trainers en fondsen 
en subsidies. Wil je op de hoogte zijn 
van de laatste updates? Dan biedt de 
website ook de mogelijkheid je in te 
schrijven voor de nieuwsbrief. Meer 
informatie: www.sportenbewegenin-
bergen.nl of neem contact op met een 
van onze buurtsportcoaches. 

Dat
Het wordt mistig., De weerman treft geen schuld,
Want die zei voorzichtig. , Mistig of niet mistig:
Dat is in nevelen gehuld.                                                           JéGé.

Egmondse almanak
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

NOVEMBER
Di 10 wandelen, CreActief, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, 9.00u
Di 10 Computerkunde, CreActief, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, 10u
Di 10 Tekenen en schilderen, CreActief, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, 14u
Woe 11 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Do 12 SpaansaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Vrij 13 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Vrij 13 CreatiefaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u

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

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

www.remoraproducties.nl
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           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAASTAS
1 zak KRUIDNOOTJES + 2 SPECULAASBROKKEN 
+ 1 plak GEVULDE SPECULAAS + 4 SPECULAASGEVULDE KOEKEN 
                                                                         Samen slechts € 7,50

de smaak van vroeger! magere runderstooflappen
                  topkwaliteit uit de beemster             heel kilo
reclame! biologische kippen bouten 
                  topkwaliteit uit middenmeer            heel kilo
botermalse peper steaks                 
                 topkwaliteit uit de beemster       3 grote voor

boerenland
schouder karbonade heel kilo 9,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,98

4,98

9,98

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

KOMIJNENKAAS 500 gram 3,95

EXTRA PITTIGE 500 gram 3,95
Pakketje FRANSE KAZEN  voor maar 5,00
KAAS FONDUE voor 4 personen  10,00

OUDE BOEREN  500 gram  3,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

ALTIJD VERS SCHOONGEMAAKT

volg ons nu ook op Facebook

✄
    

Warm gebakken
SCHAR

5 voor € 4,-
10 voor € 7,-

Ouderwets gerookte
MAKREELFILETS
p/st € 2,75      2 voor € 5,-
Alleen tegen inlevering van de bon

2 stuks GRATIS
dus 4 voor € 5,-
Emmertjes
HOLLANDSE
NIEUWE HARING
± 8 stuks € 5,-
(zelf schoonmaken)

max 5 kilo 
per klant

✄
    

mooie DIKKE

Verse
ZALM FILETS

van kilo € 25,-
Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 12,50

TOP-kwaliteit

TOP-kwaliteit

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud

JOOOI
Prachtig mooi weer en heel veel mensen. Wat zou het gezellig en druk geweest zijn op al die terrassen. Nu moesten we 
het doen met een bankie, zelf meegebrachte koffie of thee (al dan niet met wat erin). En van ellende ga je dan maar de 
rest van de dag zitten kijken naar de verkiezingen van Amerika. Komt ook geen eind ‘an. Ik denk dat het coronavirus 
hier eerder weg is dan Trump daar…                                                               …- K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

Gesudderde parelhoen 
aan uw deur!

met puree, zuurkool, appel & cranberry

 € 23,50

Bestellen?
www.het-woud.nl

Bezorgdagen: donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Ruim 3000 euro voor ERB  (van de redactie/John de Waard)

Elk bedrag dat je ophaalt via de actie Rabo Clubsupport is natuurlijk welkom, maar de Eg-
mondse Reddingsbrigade heeft veel fans; zij kregen daarom iets meer dan 3000 euro toe-
bedeeld door de behaalde stemmen. Het doel was (en is) om een elektrisch aangedreven 
reddingsvlot aan te schaffen.

Het elektrisch aangedreven rescue-
board wordt gebruikt om met veel 
minder inspanning bij een drenke-
ling te kunnen komen en deze te 
redden. De redder verspilt hiermee 
geen krachten tijdens het door de 
branding gaan of tegen de stroming. 
De bediening van het rescueboard is 
eenvoudig en veilig door middel van 
een schroef die weggeborgen is in 
een tunnel aan de onderzijde. 

In totaal tekenden 510 stichtingen 
en verenigingen uit de regio in op de 
actie Rabo ClubSupport (voorheen de 
Grote Clubactie). Op basis van het 
uitgebrachte aantal stemmen door 
leden van de Rabobank krijgen de 
deelnemers vervolgens naar rato een 
deel van de 250.000 euro die de Ra-
bobank Alkmaar e.o. ter beschikking 
stelt uitgekeerd. De Egmondse Red-
dingsbrigade kreeg die ruim 3000 

euro en was daarmee een van de 
‘grootverdieners’ in de regio.
Foto's (redactie/Cor Mooij) - 
Mooi bedrag uit de Rabo Club-
Support-kas voor de ERB – hier 
actief tijdens een editie van de 
Lifeguard Experience Day - om 
een elektrisch aangedreven red-
dingsvlot aan te schaffen. De ERB 
is al met jonge redders actief om 
de kust veilig te houden.

Wij helpen u graag    
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072 5825521 

DEVOTIO 
Toewijding in uitvaartverzorging 

GARAGE
DE

EGMONDEN

OOK VULLING VAN DE 
NIEUWSTE 

AIRCO SYSTEMEN 
MOGELIJK!!!

U KUNT OOK VOOR 
RENAULT BIJ ONS 

TERECHT
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 

• 1934 PA Egmond a/dHoef
www.garagedeegmonden.com

inf@garagedeegmonden.nl 
Tel. 072-5061228

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  


