
WATERSTANDEN DECEMBER
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
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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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‘Informeeravond’ over Watertorengebied
(van de redactie/John de Waard)
Afgelopen week werd voorzichtig de draad weer opgepakt om verder te gaan met het be-
stemmingsplan Watertorengebied. Tijdens een ‘informeeravond’ werden betrokkenen en 
omwonenden over de stand van zaken bijgepraat door wethouder Klaas Valkering, project-
leider Vincent Quist en de betrokken beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de ge-
meente, Leonie Kok.
Wie dacht dat er opnieuw sprake was 
van een inspraakavond met alle op-
ties weer op tafel kwam wat bedro-
gen uit. Klaas Valkering: ‘We willen u 
graag bijpraten over wat er zoal is ge-
passeerd sinds de vaststelling van het 
plan in maart 2018, want er is veel 
gebeurd. En natuurlijk mag u vragen 
stellen, kritisch zijn, opmerkingen ma-
ken en alles uiten wat u op uw hart 
heeft. Weet echter dat het college, en 
ik als verantwoordelijk wethouder, ge-
bonden is aan wat de gemeenteraad 
mij heeft gevraagd te doen. Dat is 
niets anders dan het plan ‘repareren’ 
op de punten waar de Afdeling Recht-
spraak van de Raad van State ons op 
heeft gewezen en dan vervolgens het 
plan opnieuw in de raad brengen voor 
vaststelling.’
Het komt er qua planning op neer dat 
het plan inmiddels in een laatste fase 
van aanpassing is gekomen en waar-
schijnlijk begin 2021 in de raad zal 
kunnen worden behandeld. ‘De aan-
passingen hebben vooral betrekking 
op de metingen en uitstoot van de 
stikstof in dit project. Het tweede punt 
van kritiek van de Raad van State was 
dat er een fout in de plankaart zat. 
Dat laatste is relatief snel hersteld, het 
eerste is lastiger zoals we inmiddels 
allemaal weten’, aldus projectleider 
Vincent Quist. Hij lichtte verder toe: 
‘De hele stikstofproblematiek hangt 
iedere gemeente als een zwaard van 
Damocles boven het hoofd. Maar ik 
ben optimistisch dat we een goede 
mix aan methodes hebben gevonden 

om enerzijds de stikstofuitstoot tij-
dens de verwezenlijking van dit plan 
te minimaliseren en anderzijds die uit-
stoot direct te kunnen compenseren.’
Enkele omwonenden vroegen zich af 
wat er met hun zienswijzen was ge-
beurd: of ze daar nog iets van in het 
plan terug konden verwachten? Bij-
voorbeeld over de voorwaarden voor 
de aan de sporthal verbonden horeca. 
De wethouder maakte direct de kant-
tekening dat alle ingediende zienswij-
zen in de eerste fase uitgebreid zijn 
besproken, behandeld en beantwoord 
(voorafgaand aan en bij de vaststel-
ling in maart 2018). De veranderin-
gen die er al zouden zijn gemaakt, 
zouden dus al in deze versie van het 
plan moeten zitten. Ook de eventuele 
aanpassingen met betrekking tot de 
horeca, waarbij het uitgangspunt is 
dat de horeca bij deze sporthal altijd 
sport gerelateerd zal moeten zijn. ‘Ik 
ben zoals gezegd als wethouder ver-
der gebonden aan de opdracht van de 
raad en kan hier vanavond dus geen 
toezeggingen doen over of en welke 
aanpassingen er eventueel nog uit 
zouden kunnen komen. Alle zienswij-
zen en de antwoorden daarop zitten 
opnieuw bij de stukken (die zijn te 
bekijken op de gemeentelijke website 
bij de stukken van de gemeenteraads-
vergadering van maart 2018, red.). 
Mocht de raad besluiten alsnog een 
aantal aspecten uit die zienswijzen te 
willen meenemen, we zijn tenslotte 
alweer twee jaar verder, dan kan ik 
daar pas na de raadsvergadering 

waarin dit plan wordt besproken mee 
aan de slag. Eerder niet. Ik zou u advi-
seren om bij de raadsleden nog eens 
te benadrukken wat u vindt van het 
plan om te zien of u alsnog politiek 
draagvlak kunt krijgen voor uw speci-
fieke zienswijze.’
De opmerking van een van de omwo-
nenden dat de sporthal wellicht niet 
eens (meer) rendabel te maken is en 
je die misschien in heroverweging zou 
moeten nemen, werd niet door alle 
aanwezigen in dank afgenomen. De 
sporthal staat echter niet ter discussie. 
‘De behoefte aan de sporthal is des-
tijds uitgebreid aan de orde geweest. 
Ik herinner u slechts aan die tumul-
tueuze avond in het Sportcafé des-
tijds. Dit hele plan is juist opgebouwd 
rondom het behoud van die sporthal’, 
aldus Valkering. ‘Als gemeente kun je 
besluiten om een dergelijke sporthal 
te bouwen, ook als die jaarlijks niet 
helemaal rendabel is. Sommige voor-
zieningen kosten nu eenmaal geld. 
Mocht echter ergens in dit traject 
het idee ontstaan dat die sporthal 
niet meer nodig zou zijn, dan moeten 
we opnieuw beginnen. Ik heb ech-
ter geen signalen ontvangen dat de 
sporthal niet meer gewenst zou zijn.’ 
Mochten die – of andere – signalen 
ook niet komen en het plan wordt 
door de gemeenteraad goedgekeurd 
en vastgesteld, dan zouden ergens 
eind 2021, begin 2022 de werkzaam-
heden kunnen beginnen.

Verder in Dorpsgenoten:
- College werkt vanuit huis verder
- Het knapt lekker op in Egmond aan den Hoef
- BIZ-initiatief positief ontvangen

Foto (gemeente Bergen) - Een impressie van de plannen rondom het Watertorengebied. Inzet (foto redac-
tie): Van Links naar rechts: Wethouder Valkering, projectleider Vincent Quist en beleidsmedewerker RO, 
Leonie Kok, informeren omwonenden en betrokkenen over de voortgang van de plannen ‘Watertoren-
gebied’ tijdens een fysieke bijeenkomst in de sporthal. 
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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

GEZOCHT! 
Zelfstandige woon-
ruimte in Egmond 
voor onbepaalde 

tijd voor max. 850  
Tel:06-24872808

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

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

DORPSGENOTEN 
zoekt een serieuze 

BEZORGER/STER
voor

EGMOND-BINNEN

072-5061201 
of info@belleman.nl

Overstappen?
Niet tevreden of verwacht u meer 

van uw accountant, stap dan over!
Doe dit voor 1 januari. Met gratis overstapservice.

UW MKB PARTNER 
WWW.JONGEJANENPARTNERS.NL

ALKMAAR • AMSTERDAM • DEN HELDER • HOORN • SCHAGEN

Wethouder Antoine Tromp thuis met corona
Eind vorige week ontving het college van Bergen het bericht dat wethouder Antoine Tromp 
positief is getest op corona. Hij had zich woensdag laten testen vanwege lichte verkoud-
heidsklachten. Het college verricht nu, net zoals zoveel anderen in deze tijd, haar werkzaam-
heden voorlopig vanuit huis.

De wethouder verblijft nu met zijn 
gezin in quarantaine maar maakt het 
verder goed. De GGD voert bron- en 
contactonderzoek uit. De andere col-
legeleden werken tot en met 3 de-
cember uit voorzorg vanuit huis. Alle 
fysieke bijeenkomsten van het college 
vinden digitaal plaats of worden uit-
gesteld. Namens het college kan er 
helaas niemand fysiek aanwezig zijn 
bij de Algemene Raadscommissie op 
1 december. Als het goed is, lukt dat 
wel weer bij de gemeenteraad op 10 
december.

Foto (redactie) - Wethouder An-
toine Tromp zit in quarantaine. 
Het college werkt nu een aantal 
dagen vanuit huis en is dus ook 
niet lijfelijk aanwezig bij de ARC 
van 1 december.

Kerstmarkt in de Abdij op 1,5 meter
De traditionele kerstmarkt in de Benedictushof van de Abdij van Egmond, bekend om de traditionele 
kerststallenexpositie, van klassiek tot eigentijds, zal ook dit jaar worden gehouden. Met inachtneming 
van alle RIVM-richtlijnen uiteraard. 

Tijdens deze kerstmarkt is van alles 
te zien en te koop: van kerstgroep 
tot kaars, van kerstkaart tot kalen-
der en speciale kerstboeken voor alle 
leeftijden. Uiteraard mag de eigen-
gemaakte jam en siroop bereid van 
vruchten uit de eigen boomgaard 
niet ontbreken. Naast alle cadeaus 
en lekkernijen is er aandacht voor de 
expressieve art fotografie van broeder 
Geerard Labeur in de vorm van een 
zwart-wit verbeelding van het kerst-

verhaal. Marja Vennik heeft de heer-
sende onrust en angst prachtig ver-
beeld. Aan de kinderen is ook gedacht 
want centraal op de bazaar staat een 
grote rijkversierde wensboom waar 
ze een vredeswens in achter kunnen 
laten, een gebedje kunt ophangen 
of gewoon een tekening. Voor alle 
kinderen is er een klein cadeautje. 
De monniken en vrijwilligers heten 
u van harte welkom. Voor informatie 
kijk op www.abdijvanegmond.nl. De 

kerstmarkt is sinds half november 
geopend. De corona-aanpassingen 
zijn er wel: maximaal tien bezoekers 
tegelijkertijd in de abdijwinkel en ten 
hoogste vijftien op de markt. Boven-
dien wordt iedereen bovendien ver-
zocht een mondkapje te dragen.    
Foto (aangeleverd) - Kerstmarkt 
bij de Abdij gaat door. Weliswaar 
in iets aangepaste vorm, maar 
dat er eens iets wél door gaat is 
al heel wat tegenwoordig.

Werkzaamheden De Klok gaan gestaag door
(van de redactie/John de Waard)

Ook in Egmond aan Zee zit men niet stil. De werkzaamheden aan restaurant De Klok vorde-
ren gestaag. De fundamenten liggen er en men gaat opbouwen heen. 

Het zal nog even duren voor het weer 
open kan, maar dan zal ‘het gat aan 
het Pompplein’ zijn gedicht en zal het 
hart van het dorp weer zijn hersteld. 

Als dan ook het coronavirus onder 
controle is kunnen we op weg naar 
een mooie zomer in 2021.

Foto (Cor Mooij) - Ook bij De 
Klok vorderen de werkzaamhe-
den gestaag.
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Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

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

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

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

 By
 Mar

maatje + 
42 t/m 56
Voorstraat 109

Egmond aan Zee

Inwonersenquête kunst, cultuur 
en erfgoed
(van de redactie/John de Waard)
De gemeente is druk bezig om het opstellen van een nieu-
we Kunst & Cultuurnota en een nieuwe Erfgoednota. Daarin 
hoort uiteraard de mening en kennis van de inwoners. Sinds 
vrijdag 20 november tot en met 4 december staat op het digi-
tale participatieplatform www.ikdenkmeeoverbergen.nl een 
enquête om daar achter te komen. Komende maand, op 15 
december 2020 is er ook een digitale gespreksavond. Aanmel-
den kan aan het einde van de digitale enquête. 

Wethouder Antoine Tromp: ‘Voor de nieuwe Kunst & Cultuurnota en Erfgoednota 
horen we graag wat onze inwoners waarderen. Samen bepalen we vervolgens 
welke keuzes we gaan maken om al het moois voor een volgende generatie te 
behouden en waar nodig te vernieuwen.’ Kunst, cultuur en erfgoed zijn twee 
verschillende beleidsterreinen die veel met elkaar te maken hebben. Daarom 
gaat het gesprek met de inwoners gelijktijdig over beide thema’s. Het worden 
uiteindelijke wel twee aparte nota’s. De gemeente wil de nieuwe nota’s binnen 
twee jaar afronden en voorleggen aan de gemeenteraad. Naast de informatie 
vanuit van inwoners worden ook de oude cultuurnota meegenomen en wordt 
bekeken of de doelen die daarin zijn gesteld zijn behaald. Tevens is het Bergens 
Cultureel Platform gevraagd om een visie op cultuur te geven. Ten slotte heeft 
de raad in het coalitieakkoord de kaders voor het nieuwe cultuurbeleid aange-
geven. Al deze informatie samen dient als vertrekpunt voor de nieuwe nota. 

Participatie: iedereen mag meedoen!  
(van de redactie/John de Waard)
Nu het beleid op participatie in de gemeente Bergen is gefor-
muleerd door het college, kan de volgende stap worden ge-
zet. Meer dan honderd betrokkenen (inwoners, ambtenaren, 
raadsleden, ondernemers, wijkverenigingen, online platforms 
en het college van Bergen) hebben aan het document meege-
werkt. Ook in het vervolgtraject is ruim plaats om mee te den-
ken en te praten: op dinsdag 1 december is er een bijeenkomst. 
Aanmelden kan via www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Een randvoorwaarde voor een goede 
relatie tussen inwoners en gemeente 
is het ontwikkelen van visie en be-
leid voor participatie in de toekomst. 
Die zijn vastgelegd in het document 
‘Participatie gemeente Bergen NH’. 
In het stuk staat beschreven hoe be-
trokkenen met elkaar vorm en rich-
ting kunnen geven aan participatie. 
Maar participatie is meer dan een 
beleidsdocument of een aantal regels. 
Participatiewethouder Arend Jan van 

den Beld: ‘Het vertelt ons over onze 
samenleving en wat daarin leeft. Het 
maakt dat we met elkaar in contact 
staan. We moeten leren elkaar begrij-
pen, ook als we het niet met elkaar 
eens zijn. Participatie gaat daarom 
vooral over mensen en hun omgeving.’ 
Het beleid moet nog door de gemeen-
teraad worden vastgesteld. Hieraan 
voorafgaand bespreken raadsleden én 
inwoners de inhoud met elkaar: is alle 
informatie in het stuk aanwezig om 
tot een weloverwogen oordeel en ver-
volgens tot een besluit te komen en 
zo niet wat ontbreekt er dan nog? Wie 
mee wil doen aan deze beeldvormen-
de bijeenkomst is van harte welkom 
op dinsdag 1 december! Aanmelden 
kan via participatie@bergen-nh.nl. 
In een reactie horen de aanmelders 
dan op welke manier de bijeenkomst 
plaatsvindt, rekening houdende met 
de dan geldende coronamaatregelen. 

Foto (aangeleverd) - Wethouder 
Arend Jan van den Beld, wethou-
der van onder meer het partici-
patiebeleid.

Meepraten over de Omgevingsvisie
(van de redactie/John de Waard)
De omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor de gemeente 
Bergen en geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de ge-
meente er in de toekomst uitziet, de visie. Maar ook hoe we daarvoor 
zorgen, wat zijn de acties en speerpunten. Heel belangrijk hierbij is 
ook wat we willen behouden in de toekomst, de waarden. Op woens-
dag 9 december is er gelegenheid om (online) mee te praten over 
deze omgevingsvisie. 

Er zijn eerder al diverse mogelijkheden 
geweest om mee te denken en te pra-
ten. Via een bijeenkomst, de enquête, 
de flitspeiling op social media.  Alle re-
acties zijn verwerkt in een aantal do-
cumenten: www.ikdenkmeeoverber-
gen.nl (omgevingsvisie). De volgende 
stap is nu het gesprek met de inwo-
ners of de waarden en speerpunten 
goed in beeld zijn gebracht, hoe om 
te gaan met dilemma’s, welke keuzes 
er zijn te maken voor deze dilemma’s? 
Dit zijn belangrijke vragen om samen 
de omgevingsvisie te maken. 

Dat gesprek gaat langs digitale ‘bij-
eenkomsten’ van 19.30 tot maximaal 
22.00 uur. Voor de Egmonden is dat 
op woensdag 9 december (opgeven 
uiterlijk 7 december). 
Wie wil meedoen kan zich aanmelden 
via het formulier op ikdenkmeeover-
bergen.nl onder Omgevingsvisie. Se-
lecteer gewoon welke avond u mee 
wilt doen. Na aanmelding krijgt u 
meer informatie toegestuurd over de 
online bijeenkomst en hoe u op de 
avond mee kunt doen. 

Uitstel handhaving 
bij recreatieve verhuur 
(van de redactie/John de Waard)
De handhaving op de nieuwe regels voor recreatieve verhuur 
wordt uitgesteld. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad be-
sloten dat huizenbezitters vanaf 2021 hun woning voor een 
periode van maximaal 63 dagen voor recreatieve verhuur be-
schikbaar mogen stellen. De coronacrisis heeft gezorgd voor 
vertraging van de invoering van de nieuwe regels waardoor 
de handhaving nu pas op 1 april 2021 begint.

Wethouder Klaas Valkering: ‘Door de 
coronacrisis draait onze ambtelijke 
organisatie overuren. Onze handha-
vers zijn druk met het handhaven 
van de noodverordening, onze com-
municatiespecialisten zijn druk met 
het communiceren van de corona-
regels en onze vergunningverleners 
zijn druk met de vergunningen voor 
grotere terrassen. De nieuwe regels 
over de recreatieve verhuur moeten 
daarom even wachten maar van dat 
uitstel komt zeker geen afstel.’ Valke-
ring geeft aan zorgvuldigheid boven 

snelheid te kiezen: ‘De recreatieve 
verhuur van reguliere woningen is 
een belangrijk en gevoelig dossier dat 
zorgvuldig uitgewerkt moet worden. 
We willen en kunnen mensen hierover 
goed informeren als helemaal helder 
is waar zij zich kunnen aanmelden, of 
zij een vergunning moeten aanvragen 
of slechts een melding hoeven te ma-
ken van verhuur. Door nu de snelheid 
even los te laten kunnen we straks 
een compleet plaatje laten zien aan 
onze inwoners.’

Aan de lezers van Dorpsgenoten
Wat was het raar om met een volle boot op te stomen
En in een heel stil Holland aan te komen.
Gelukkig waren er genoeg helpende handen
Om de pakjes bij de kinderen te laten belanden.
Sinterklaas doet - dat zal jullie natuurlijk niet verbazen – 
voor andere zaken een beroep op hulp-sinterklazen:
Lieve lezers van dit mooie Egmondse periodiek, 
Doe eens mee met de moderne methodiek:
Scan de QR-code op bijgevoegd papier
En je steunt het splinternieuwe hospice alhier.

Sinterklaas

Ingezonden: Heldendaad 
Op woensdag 25 november 2020 werd mevrouw Tervoort uit 
Egmond aan den Hoef 94 jaar. Vanwege de corona-omstan-
digheden was het helaas niet mogelijk om dit gezamenlijk 
met de familie te vieren.  

Jordy Dekker, leraar groep 8 (Kindcen-
trum De Kiem (v/h Jozef Kindcentrum) 
vroeg zijn leerlingen in de pauze mee 
te gaan naar de Hanswijk waar mw. 
Tervoort woont. Er werd buiten voor 
het raam door ruim 20 leerlingen hard 
voor haar gezongen. Mevrouw Ter-
voort was enorm verrast en vond het 
een fantastisch gebaar! Ze heeft zich 
hierdoor toch nog echt jarig gevoeld 
op deze dag. Een hele mooie actie in 

deze corona tijd. Namens de familie: 
bedankt Jordy en leerlingen van groep 
8! 
 
Foto (aangeleverd) - Toch nog ex-
tra aandacht voor de verjaardag 
van de 94-jarige mw. Tervoort. 
Meester Jordy ging met zijn klas 
naar de Hanswijk om haar te ver-
rassen. Zij was er erg blij mee.

JOOOI
Het wordt een schrale Kerst, wat ik je brom. Tijd voor bezinning dus. Letterlijk 
nu, want er is geen barst te doen. Nergens. Je mag volgens mij al blij zijn als 
je überhaupt naar buiten mag tegen die tijd. Is het een idee om ons nieuwjaar 
gelijk met het Chinese nieuwjaar te vieren? Dat is pas op 12 februari. Misschien 
is er dan weer wat meer mogelijk. Vuurwerk gewoon nog even - lekker warm en 
droog - bewaren onder je bed. Doen jullie anders toch ook…? 
                                                          …- K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht
Herenweg 197 - 1 hoog

1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87

studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

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!
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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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

 

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

Het knapt lekker op in het dorp…
(van de redactie/John de Waard)

Het zal menigeen al zijn opgevallen maar zo hier en daar is 
een aantal nieuw- en verbouwplannen in Egmond aan den 
Hoef ongeveer tot een einde gekomen. En het moet gezegd: 
het knapt lekker op. 

Aan de Slotweg staan de meest opval-
lende verbeteringen: wat voorheen de 
doe-het-zelf-zaak van Joop Groot was, 
is omgetoverd tot een vijftal fraaie 
(huur)woningen met een historische 
voorkant en moderne, lichte achter-
kant. Het Rode Hert heeft een trans-
formatie ondergaan en is nu van een 
- letterlijk - donkerbruine kroeg ver-

bouwd tot een hippe lunchroom, an-
nex restaurant met mondaine uitstra-
ling en leuke bankjes buiten tegen de 
gevel. Het wordt overigens inmiddels 

een complete ‘food boulevard’ daar 
aan de Slotweg met twee pizzeria’s, 
een snackbar/hamburgerspecialist, 
een Indonesisch (afhaal)restaurant 
en nu dus een lunchroom. Het pand 
aan de Herenweg waar voorheen de 
sigarenzaak van de familie Twisk was 
gevestigd, is nu tot een in tweeën be-
woonbaar woonhuis verbouwd. Het 
ziet er allemaal weer spic en span uit 
en die woningen zijn inmiddels ook al 
verkocht. Het voetbalprogramma en 

de opstellingen van Zeevogels 1 en 2 
zullen u vast niet meer in de ramen 
verschijnen schat ik in. Tot slot, aan 
het eind van de Slotweg is de buiten-
kant van de stolpboerderij van de fa-
milie Groot gereed gekomen: een sta-
tige boerderij met alle kwaliteiten van 
een toekomstig monumentaal pand 
is klaar om van binnen te worden 

afgewerkt. ‘De Klaverplaats’ zoals de 
boerderij is gedoopt is absoluut een 
aanwinst.

Foto’s (redactie) - Van bruin café 
tot hippe lunchroom, van doe-
het-zelf-zaak tot moderne ap-
partementen (zie foto’s voor en 
achter) en van sigarenzaak tot 
‘twee onder een kap’. Als klap 
op de vuurpijl is de stolpboerde-
rij van de familie Groot aan het 
eind van de Slotweg in alle glorie 
hersteld. Wel moet die binnen 
nog worden afgewerkt. Maar 
dat het opknapt is zeker…

Natuurlijk ‘out of the box’
Restaurant Natuurlijk in Egmond aan Zee is continu bezig om 
de leukste acties te bedenken. Vrijdag t/m maandag zijn zij 
geopend voor het afhalen en bezorgen van de lekkerste ge-
rechten. Check de website voor de speciale menukaart!

Zo hebben zij ook diverse leuke boxen ‘TO GO!’, denk aan een heerlijke High 
Tea, High Wine of High Beer box of wat denkt u van een heus Winter BBQ 
pakket? In de decembermaand komen er speciale thema’s aan bod zoals: 5 
december, X-mas special en Oud & Nieuw. Dat wordt thuis genieten, maar zeker 
ook leuk om cadeau te geven! Ook voor de mooiste Nordmann kerstbomen 
moet u bij Natuurlijk zijn. Deze worden kosteloos bij u thuisbezorgd in Hei-
loo en de drie Egmonden. Het restaurant is in kerstsfeer ingericht door RAAK! 
multistore. Kom gerust inspiratie opdoen. Een gezellig rondje midgetgolfen kan 
natuurlijk ook nog: elke vrijdag t/m zondag vanaf 12.00 uur. Kortom Natuurlijk 
blijft in beweging! Voor meer informatie: www.natuurlijk-egmond.nl of bel ons 
op 0725062749. Restaurant Natuurlijk, Dr. Wiardi Beckmanlaan 8, Egmond aan 
Zee.

Foto (aangeleverd) - Mooie volle kerstbomen: te koop bij Natuurlijk.

Gluren bij de buren…
(van de redactie/John de Waard)
Het is een moeilijke tijd voor iedereen die anders graag naar 
een expositie of museum gaat. Dat gaat ten koste van alle 
musea en galerieën uiteraard die het met veel minder of geen 
bezoekers moeten doen. Het vraagt veel van de creativiteit 
van betrokkenen.
Zo ook voor de mensen bij Galerie 
De Kapberg in Egmond aan den Hoef. 
Voor de derde keer dit jaar gaat een 
expositie in galerie De Kapberg niet 
door. Maar de betrokkenen hebben 
iets bedacht als troost. Tot half janu-
ari kunnen ‘bezoekers’ door de ramen 
naar binnen kijken. Een beetje gluren 

bij de buren dus. Daar is kunst te zien 
van Ria van Krieken, Susana Mulas 
Lastra en Neline Willems. Schilderijen, 
tekeningen, en vazen en schalen van 
Nepalees papier. Een bescheiden se-
lectie, want je kunt nu eenmaal niet 
rondlopen. Slotweg 17 in Egmond 
aan den Hoef

Extra openingstijden : 
donderdag- en vrijdagavonden 
tot 20.00 uur
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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

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 aan den Hoef

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  

Ziet uw  
Groepenkast 
er nog zo uit?   
 
Dan wordt het 
hoogtijd om  
ons eens te  
vragen..          
 
Oude “stoppen” en  
aardlek  kunnen 
een risico vormen.. 
 
Doe de meterkast 
Check op: 
meterkastcheck.nl 

Start ‘BIZ’ in 2021 positief ontvangen
Recent werd in een vergadering van de gemeenteraad zeer positief gereageerd op het voor-
nemen van ondernemersvereniging Egmond Actief om een BIZ te organiseren. BIZ staat voor 
Bedrijven Investeringszone. Dit is een afgebakend gebied, zoals een winkelstraat, een cen-
trum of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren 
in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. 

Met dit voornemen is de eerste fase 
van een intensief traject op de meest 
positieve manier afgerond. Wethou-
der Erik Bekkering is verheugd door 
de wijze waarop de raad de plannen 
heeft ontvangen benadrukte dat we 
samen sterker staan: ‘Met de BIZ kun-
nen we nog meer mooie dingen reali-
seren voor Egmond aan Zee.’
Binnenkort ontvangen de onderne-
mers die in het BIZ-gebied vallen een 
brief met informatie over het verdere 
traject. Vanaf 15 januari 2021 start 
de week van de BIZ. In de Voorstraat 
nummer 118 (voorheen De Duinroos) 
wordt een BIZ-winkel ingericht. In 
deze week zijn de plannen inzich-
telijk, is er ruimte voor inbreng van 
ideeën, kunnen vragen gesteld wor-
den en kan voor of tegen het instellen 
van een BIZ gestemd worden. Zo is er 
tijd en ruimte voor iedereen, ook voor 
geïnteresseerde bewoners, en door 
de spreiding kunnen we een veilige 

afstand bewaren.
Een Bedrijven Investeringszone is zo-
als gezegd, een afgebakend gebied 
zoals een winkelstraat, een centrum 
of een  bedrijventerrein waarbinnen 
ondernemers en/of de eigenaren sa-
men investeren in de kwaliteit van 
hun bedrijfsomgeving. Het is een 
uniek instrument om de kosten voor 
het verbeteren van de kwaliteit van 
een gebied te verdelen over alle on-
dernemers. Voorwaarde is wel dat een 
meerderheid van degenen die mee-
betalen daarmee instemt. Daarmee is 
het ook een democratisch 
instrument. Belangrijke thema’s voor 
Egmond aan Zee voor de komende ja-
ren zijn onder andere duurzaamheid, 
versterken van het ondernemerskli-
maat, veiligheid en leefbaarheid.
Voor meer informatie, Sandy Dekker, 
voorzitter Egmond Actief: telefoon-
nummer 06 23528478.

Foto (Cor Mooij) - Wethouder 
Erik Bekkering is ook enthousiast 
over een BIZ in Egmond aan Zee. 

Sinterklaas belt met kinderen van Achilles 
Maandag had juf Sandra een schit-
terend parcours uitgezet voor de 
Pietengym van de kinderen van gym 
en turnvereniging Achilles. Vanwege 
de Corona kon Sinterklaas niet per-
soonlijk naar de Watertoren komen 
om te zien hoe fantastisch de kinde-
ren hebben leren klimmen, klauteren, 
zwieren en samen werken. Tot grote 
blijdschap van alle kinderen belde 
Sinterklaas naar juf Sandra en heeft 
met verschillende kinderen door de 
telefoon gesproken. Voor alle kinde-
ren was er aan het eind van de les een 
leuke en lekkere verrassing. 

Foto (aangeleverd) - Juf Sandra 
met de kinderen van Achilles

Volhouders
(van de redactie/John de Waard)

Je moet er maar zin in hebben, maar 
voor een groep fanatieke ‘duikers’ is 
het altijd weer voor een verfrissende 
plons in het zilte nat van de zee. Geen 
‘die hards’ maar ‘dive hards’…
Deze groep vrouwen waagt iedere 

zondag om 12 uur de spong in het 
diepe bij Egmond aan Zee zuid, 
ongeacht het weer, onder leiding 
van Martine Keijser. Hoezo, we 
duiken één keer per jaar in zee bij de 
Nieuwjaarsduik…?

Foto (aangeleverd) - Een 
verfrissende duik in zee kan wat 
deze dames (en heer) betreft 
altijd.

MTB
Uitslag: 1. Lars Volkers, Schagen 50.41 min 2. Dave van Kuilenburg, Heiloo 51.27 min 3. Vincent Beentjes, Castricum 
52.01 min 4. Walter van Kuilenburg, Amsterdam 52.05 min 5. Wout Bakker, Heiloo 52.08 min 6. Alwin Hes, Bakkum 
52.33 min 7. Peter Dekker, Egmond aan Zee 53.48 min 8. Koen Konst, Castricum 54.19 min 9. Mark Zwart ,Egmond aan 
Zee 55.56 min 10. Bob Scholten, Akersloot 56.46 min 11. Jelte Buur, Akersloot 57.50 min 12. Henk Jan Verdonk senior, 
Egmond aan den Hoef 58.35 min.

Door
Zo leer je apegapen., Door een stel apen,
Als zij gapen voor het slapen, Door die na te apen,
Zo leer je apegapen.                                                     JéGé

VHS video naar
DVD 20 euro

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

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef

 T 072 506 1201
E info@belleman.nl • I www.belleman.nl
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           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

GEVULDE SPECULAAS bereid met amandel spijs     2 voor € 5,50
Dagverse SAUCIJZENBROODJES                                    5 voor € 5,50
Dagverse KAAS-UIEN KRUIERS                                      2 voor € 5,50
Lever de advertentie in en ontvang een zak chocolade kruidnootjes voor maar € 1,-

de smaak van vroeger! magere runderstooflappen            
                 topkwaliteit uit de beemster               heel kilo
reclame! dik bevleesde kippenbouten
                 topkwaliteit uit middenmeer               heel kilo
de allerlekkerste schouderkarbonade
                 topkwaliteit uit de beemster                heel kilo

botermalse pepersteaks3 grote voor maar 9,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,98

4,98

9,98

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

 10 boeren eieren voor €1,00 bij aankoop van kaas

GRASKAAS 500 gram 3,95

BLACK LABEL  500 gram  3,95

EXTRA PITTIGE 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

max .4 kilo
per klant

volg ons nu ook op Facebook

Warm Gebakken
SCHOL

3 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon

4e GRATIS

Ouderwets Gerookte
MAKREEL
v.a. p/st € 3,50
2 voor € 6,-
lekker dik / vet

Gepelde GAMBA’s
(helemaal schoon)
van kilo € 17,50
Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 12,50

mooie GROTE

ERG LEKKER

✄
    

Hollandse Nieuwe
MAATJES HARING
p/st € 2,-    3 voor € 5,50

Alleen tegen inlevering van de bon
4e GRATIS

TOP-kwaliteit

TOP-kwaliteit

✄
    

TOP-kwaliteit

✄
    

			

12	MEI	GAAN	WE	WEER	OPEN!	
Voor	afhalen	en	bezorgen	

tel:	072 506 4608	
meer	informatie	op	

www.burgersadhoef.nl	Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken 
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer 
per maand of los tarief is dit € 20,-. Familieberichten € 22,-. Voor de 
voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 5,-. 
Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via e-mail of 
fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen 
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 12.00 uur.

"Het team van 
Burgers aan den Hoef 

wenst u 
een gelukkige kerst 

en een gezond 2021!"

Heb jij nog een paar 
uurtjes over voor je 
dorpsgenoten?

www.hospice-egmond.nl

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

Jaap en Tiny Hopman – Apeldoorn: 
60 jaar getrouwd
Jaap en Tiny hebben elkaar leren kennen tijdens de Kermis. Na een 4-tal jaren verkering te 
hebben gehad  trouwden zij op 24 november 1960. Het was in die tijd niet gemakkelijk om 
woonruimte te vinden, dus ze waren oh zo blij dat zij een huisje konden kopen van Liefting 
bij de meesten bekend als ‘Prak’ aan de Herenweg, nr. 91. Het was best oud,  maar met 
behulp van familie werd het opgeknapt. In de jaren daarna  werd er altijd wel wat verbouwd 
en gemoderniseerd. Tot 1997 hebben zij aan de Herenweg nummer 91 gewoond. Er heeft 
toen woningruil plaatsgevonden met hun zoon John, die aan de overkant woonde. 

Jaap en Tiny prijzen zich enorm  
gelukkig met 4 gezonde kinderen, 
schoonzoons- en dochter.  
Daarnaast zijn ze  trotse groot- en 
overgrootouders. 
Het was altijd hard werken. Om wat 
extra’s bij te verdienen werd er in de 
zomer altijd verhuurd aan badgasten. 
Jaap is zijn leven lang bollenkweker 
geweest. Toen hij ging trouwen in 
1960 begon hij voor zichzelf, later in 
1972 samen met zijn vader en broer. 
Ofschoon Jaap uit het bedrijf ging 
toen hij 65 werd, (het bedrijf werd 
toen voortgezet door zijn zoon John 
en neef Jan), was hij nog vele jaren 
uiterst actief binnen het bedrijf. 
Mede onder Jaap zijn leiding is het 
bedrijf uitgegroeid tot een prachtige 
bloembollenkwekerij. 
Jaap heeft zich altijd, ondanks zijn 
drukke werkzame bestaan, ingezet 
voor het verenigingsleven. Zo was hij 
jarenlang trouw lid van het kerkkoor 
Crescendo. Tevens bekleedde 
hij diverse bestuursfuncties, o.a. 
voorzitter van de Rabobank, 
voorzitter  van Stivasio, was hij lid van 
de Landinrichtingscommissie Bergen-
Egmond-Schoorl, bestuurslid van 
Vakgroep de Tulp en bestuurslid van 
RK kerkkoor Cresendo. 
Ook voor voetbalvereniging Adelbert 
heeft hij zich lang ingezet. Eerst als 
jeugdtrainer, later als veilingmeester 
tijdens de jaarlijkse Adelbertveiling. 

Het vrijwilligerswerk is ook de 
gemeenschap niet onopgemerkt 
gebleven. In 2004 is hij onderscheiden  
in de orde van Oranje Nassau. 
Jaap was zeer vereerd met deze 
onderscheiding. 
Ondanks dat er bijna geen dag 
voorbij gaat, dat Jaap even naar het 
bedrijf gaat, en in drukke tijden ook 
nog meehelpt in het bedrijf, is er nog 
steeds ruimte voor vrijwilligerswerk. 
Woensdagochtend wordt de tuin bij 
de kerk in Egmond a.d. Hoef weer 
netjes gemaakt en vrijdagochtend 
is hij te  vinden op het terrein van 
tennisvereniging “Hogedijk”. 
In zijn vrije tijd mag Jaap graag 
een partijtje tennissen. Niet geheel 
onverdienstelijk, van de zomer heeft 
hij samen met zijn schoonzoon zelfs 
nog een toernooitje gewonnen. 
Tiny heeft altijd, voor zover mogelijk, 
meegeholpen in het bedrijf. In de 
zomer bollenpellen en ’s winters  was 
dat altijd aan de band om de tulpen 
te bossen. 
Stil zitten was niets voor Tiny. Zij 
heeft, toen zij nog aan de overkant 
woonden, een winkeltje aan huis 
gehad. Van het een kwam het ander. 
Eerst was het alleen bloembollen 
verkopen, later kwamen daar de 
droogbloemen, bloemstukjes en de 
pompoenen bij. Het was haar lust 
en haar leven. Ook verzorgde zij 
workshops met Pasen en de Kerst. 

Tiny heeft ook altijd met veel plezier 
de kerk versierd.  Zij verzorgde, samen 
met een bloemschikgroepje, het 
bloemwerk tijdens de feestdagen en 
trouwpartijen. 
Tevens was zij jarenlang bestuurslid 
van de vereniging ‘Groei en Bloei, afd. 
Egmond. 
Dat Tiny van bloemen houdt is ook 
terug te zien in haar tuin.  Als het 
even kan is zij hier dan bijna altijd in 
te vinden. Het resultaat mag er zijn. 
De tuin ziet er altijd prachtig uit. 
De deur staat bij Jaap en Tiny altijd 
voor iedereen open. Dat is goed te 
merken. Er is altijd veel aanloop en 
gezelligheid. Op zondagavond is er 
voor de kinderen Happy  Hour’, een 
kopje koffie, een drankje en altijd 
eigen gemaakte soep van moeder met 
aansluitend zelf gebakken patatjes. 
Altijd heel gezellig, geen verplichting, 
en wie kan sluit aan. 
Jaap en Tiny zijn blij en dankbaar 
dat hun  gezondheid nog redelijk 
goed is. Zij hopen samen nog een 
aantal jaren in een goede gezondheid 
met hun kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en naasten te 
mogen doorbrengen. 
Foto (aangeleverd) - Jaap en 
Tiny Hopman-Apeldoorn, 60 jaar 
bij elkaar. Burgemeester Peter 
Rehwinkel kwam even langs om 
het paar te feliciteren met het 
diamanten jubileum.

 

KERSTBOMEN VERKOOP 
 

 
 

DE MOOISTE NORDMANN BOMEN! 

GRATIS BEZORGING! 
(IN DE EGMONDEN EN HEILOO). 

 

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 12:00 TOT 18.00 UUR 
VRIJDAG 4 DECEMBER KOOPAVOND TOT 20:00 UUR 

 ZATERDAG 5 DEC & ZONDAG 6 DECEMBER VANAF 10:00 UUR 
 

GLÜHWEIN EN ERWTENSOEP TO GO! 
 

RESTAURANT NATUURLIJK – DR. WIARDI BECKMANLAAN 8 - EGMOND AAN ZEE 
 
 
 


