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(tekst Cor Mooij)

De strenge coronamaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd zullen veel horecabedrijven en
detailhandel opnieuw zwaar treffen. Scholen, theaters, culturele instellingen en contactberoepen, zoals
kappers en schoonheidsspecialisten (maar niet de medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en
dergelijke) moeten allemaal hun werk neerleggen. Zo is het is voor een ondernemer eigenlijk niet meer
vol te houden.
levensmiddelenwinkels, banken (maar
wie komt daar nog?) en apotheken
mogen openblijven. Zoals het er
nu naar uitziet mogen hotels wel
openblijven, maar geen maaltijden
serveren. Door de coronamaatregelen
van het afgelopen driekwart jaar
hadden veel ondernemers het al
heel moeilijk. Wat de maatregelen
inhouden voor bijvoorbeeld de

Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK

23:20

25 wo
26 do
nieuwe
27 vr

Harde lockdown funest voor veel bedrijven

Het nieuws is nog vers van de pers
en nog niet helemaal 100 procent
zeker op het moment van schrijven,
maar wat nu al is uitgelekt zal keihard
aankomen. Vooral in deze belangrijke
dagen voor Kerstmis waar veel
ondernemers het van moet hebben,
is het een hard gelag dat de deuren
dicht moeten. Alleen essentiële
winkels zoals supermarkten en andere

4:45
5:50
8:11

VM
16:56

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

afhaalmaaltijdenservice
is
nog
onduidelijk. Deze nieuwe strenge
maatregelen zijn vannacht om
00.00 uur ingegaan en duren in
ieder geval tot 19 januari 2021.
Al deze maatregelen doen ons (de
ouderen dan) terug denken aan de
oorlogsjaren.

Provincie niet blij met Egmonds ‘veegplan’
(van de redactie/John de Waard)

De gemeente Bergen en de provincie zijn (nog) geen ‘marriage match made in heaven’. Naast dat ze met
elkaar is discussie zijn over de (her)locatie van de Aldi in Bergen is de provincie ook niet ziet enthousiast
over de drie bouwlocaties die nu in procedure zijn gezet door de gemeente. In haar zienswijze laat de
provincie weten hier geen heil in te zien. Een geheel voorspelbare en verwachte reactie overigens. Vindt
ook verantwoordelijk wethouder Klaas Valkering.
woningbouw op deze locatie te
verbieden en dat verbod is door
dit plan van tafel. Het is daarom
begrijpelijk dat de provincie
minder enthousiast reageert. De
gedeputeerde heeft het al aan de
stok met vele andere wethouders

‘Het bedoelde plan lag tot en met
de tiende december ter inzage. We
zullen alle ingediende zienswijzen
zorgvuldig bestuderen en afwegen,
zoals gebruikelijk is. Dus ook die van
de provincie’, aldus Valkering. ‘De
provincie heeft eerder geprobeerd

Kerstinkopen doe je dit
jaar vanuit je luie stoel
• Plaats je bestelling, bel (072) 506 14 88
of kijk op Nelisbaltus.nl
• Vind en volg ons op Instagram
en Facebook
• Haal je bestelling af in onze winkel:
Herenweg 25, Egmond-Binnen

in Noord-Holland en zelfs Tweede
Kamerleden van zijn eigen partij. Wij
gaan geen olie op dat vuur gooien
door nu op de uitlatingen van de
provincie te reageren.’ Ook dit wordt
ongetwijfeld vervolgd.

Lever vuurwerk in!
Deze jaarwisseling geldt een vuurwerkverbod. Om te voorkomen dat vuurwerk in de schuur, onder het
bed of een andere (onveilige) plek in huis blijft liggen, is er een vuurwerkinzamelactie in Alkmaar. Op
11, 12, 18 en 19 december kan er vuurwerk worden ingeleverd bij Stadswerk072, Herculesstraat 71 in
Alkmaar. Ook inwoners van de Egmonden kunnen hier hun vuurwerk inleveren.
10.00 tot 16.00 uur. Het ingeleverde
vuurwerk wordt direct afgevoerd
door een gecertificeerd bedrijf.
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021
is klein vuurwerk zoals sterretjes en
knalerwten afsteken (categorie F1)

Bij Stadswerk072 staat een
gespecialiseerd vuurwerkteam klaar
waar inwoners hun vuurwerk kunnen
inleveren. Op vrijdag 18 december
kan dit tussen 8.00 en 16.00 uur en
op zaterdag 19 december kan dit van

wel toegestaan. Dit mag iedereen die
ouder is dan 12 jaar het hele jaar door
kopen en afsteken.

NelisBaltus.nl
Herenweg 25
1935 AB Egmond-Binnen
(072) 506 14 88

Mosselaan 84 - 1934 DD EGMOND A.D. HOEF

06-37569447

Ma. t/m Zat. met variabele openingstijden op afspraak

DORPSGENOTEN
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Nauwelijks interesse in Omgevingsvisie

Na 23 jaar weer samen met papa,
eindelijk weer bij elkaar.
Wij blijven achter met mooie herinneringen.
Onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder is overleden

(van de redactie/John de Waard)

De bijeenkomsten over de (invulling van de) Omgevingsvisie van de gemeente Bergen heeft geen volle
zalen getrokken. Niet alleen niet omdat het door omstandigheden online bijeenkomsten waren, maar
de bijeenkomst voor de Egmonden op 9 december trok ‘maar liefst’ acht belangstellenden. Dat is wel
erg karig. Teleurstellend? Of is zo’n Omgevingsvisie gewoon te breed, te veel omvattend, te veel lange
termijn en vooral (nog) ‘niet in mijn voortuin’?
De bijeenkomsten voor Schoorl en Bergen trokken weliswaar iets meer belangstelling (navraag leert dat
daar resp. 21 en 8 belangstellenden aansloten), maar ook daar ging de site niet bepaald plat door het
aantal aanmeldingen. Toch jammer. Nu is er een mogelijkheid om vanaf het begin mee te denken en mee
te praten en dan wordt er eigenlijk amper gebruik van gemaakt.
Zouden we dan liever beginnen
met ‘inspreken’ op het moment dat
duidelijk is wat het concreet betekent
en waar de gevolgen van die visie
het meest te merken zijn: in mijn
tuin of die van de buren? Zo ver
gaat de Omgevingsvisie niet, maar
je moet wel ergens beginnen bij het
bepalen wat voor soort gemeente
je wilt zijn en hoe je dat idee vorm
wilt geven. Participeren in het maken
van plannen begint dan toch bij het
begin? Bij het ontstaan en vormgeven
van een globale visie en vervolgens het weet heb je een nuttige interactie Foto (redactie) - Of het nu gaat
met de gestage invulling daarvan? Of tussen beleidsmakers en inwoners over bouwplannen (en dan waar
hebben we het nu even te druk met waarbij het een het ander naar boven wel en waar vooral niet) of
haalt en je tot het beste resultaat landschapsinrichtingsplannen –
het coronaprobleem?
Er is nog een bijkomend probleem, kunt komen. Maar of er nu wel volle zoals op de foto waar voormalig
misschien wel belangrijker nog: zalen zouden zijn geweest wanneer bollenland langs de Herenweg/
de online maatschappij van we geen coronapandemie hadden de duinrand richting ’t Woud
tegenwoordig. Meepraten gaat gehad…?
is omgezet naar een natuurlijk
nu eenmaal een stuk makkelijker Online democratie werkt – los van overgangslandschap
met
wanneer je gewoon bij elkaar zit het onderwerp – in ieder geval niet bijbehorende dieren en planten:
en elkaar in de ogen kunt kijken. zo heel soepel. In theorie is het niet het begint bij een visie. Daarover
Wanneer dan iemand iets over de anders, in praktijk wel degelijk.
kun je gewoon meepraten. Ook
plannen en ideeën aangeeft volgen
online. Als je er de moeite voor
er al snel meer opmerkingen. Voor je
neemt tenminste…

Josephina Maria Twisk-Valkering

- Finy weduwe van Hans Twisk
* Limmen
9 augustus 1934

† Egmond aan Zee
10 december 2020
Anne Margriet en Ben
Sabine en Chris
Stephany en Jeroen
Samantha
Marc en Jennifer, Milano
Simone en Richard
Jin
Chen

Mama is thuis bij Simone en Richard, alwaar geen
bezoek. U kunt afscheid van mama komen nemen en
ons condoleren op woensdag 16 december van 19.00 tot
20.00 uur in Crematorium Alkmaar,
Meerweg 11, 1816 MG Alkmaar.
De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Christmas Concert met prijsvraag

Hierbij willen wij al het verzorgend personeel van de Prins
Hendrik Stichting danken voor de liefdevolle zorg van mama.

Op zaterdag 19 december 2020 geeft Lamoraal van Egmont een fantastisch livestream Christmas Concert.
Het concert vind zonder publiek plaats in de Oud Katholieke Kerk in Egmond aan Zee en is vanaf 20.00
live te volgen via RTV80 en de digitale kanalen van Lamoraal van Egmont. Een en ander is nog wel even
onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen.
Kijk voor het laatste nieuws over dit concert op www.lamoraalvanegmont.nl.

Uw schriftelijke reacties zijn meer dan welkom, u kunt
ook foto’s en/of herinneringen aan Finy met ons delen
op haar digitale condoleancesite :
https://charon.nu/condoleances/finy-twisk

maar u zult natuurlijk ook genieten
van de mooie klanken die u gewend
bent van de fanfare in deze prachtige
kerk. Tijdens dit concert kunt u
bovendien vanuit uw luie stoel een
geweldige kerstprijs winnen! De
prijs, de visschotel op deze foto,
wordt gesponsord door Brand
Visspecialiteiten. Wat moet u doen
om deze visschotel te winnen? De
vraag is heel simpel: hoeveel gram
weegt deze heerlijke visschotel? Stuur
het antwoord per WhatsApp of sms
naar 0613192137 en ontvang een
donatie-verzoek van € 4,50. Als u
het donatie-verzoek betaalt, maakt

Maar goed, als het wel mag
en doorgaat, zullen bekende
kerstmelodieën de revue passeren,

u kans om de prijs te winnen! De
opbrengst van de donatie komt
geheel ten goede van de vereniging.
De prijs zal worden uitgereikt tijdens
het Christmas Concert van Lamoraal
van Egmont op zaterdag 19 december
om 20.00 uur. Luistert en kijkt u ook
mee? Meer informatie op www.
lamoraalvanegmont.nl.

Correspondentieadres:
Simone Schurer-Twisk
Herenweg 156, 1934 PC Egmond aan den Hoef

foto (aangeleverd) - Heerlijke
visschotel te winnen bij livestream
concert van Lamoraal. Als het
mag doorgaan tenminste…

Kledingbank Egmond krijgt kerstdonaties!
Deze weken is het een aangename chaos bij Kledingbank Egmond. Maar liefst 229 mensen worden door
donateurs verrast met een kerstpakket.
Dankzij Daniela Pravisani kunnen
wij in één keer genoeg koffie zetten.
Zij regelde bij Bravilor Bonamat
een koffiezetapparaat met kan en
filters. En doneerde namens onze
klanten een waterkoker, koffie, en
thee. Dekatuin doneerde ruim 50
kerstbomen, geregeld door Esra. En
niet alleen kerstbomen, maar ook
dozen vol decoratie, warme vesten
en ook schoenen. De kledingbank
Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
is hier, samen met haar klanten,
van dichtbij troostende woorden willen zeggen.
zeer dankbaar voor. Op vrijdag 18
Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,
december en zaterdag 19 december
ANNO NU
nu je de bodem onder je vandaan voelt zakken.
houdt Kledingbank Egmond een
uitvaartverzorging
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
kledingverkoop: vrijdag van 10:00
als je door alle emoties staat te beven.
Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,
tot 16:00 uur en zaterdag van 10:00
vandan
der Meer
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
staat
ook de collectebus er weer
tot 13:00 uur. De Kledingbank is tePetra
dat ik(aangeleverd)
er voor jullie zal zijn, - Drukke maar
vinden aan de Sint Adelbertusweg 42, voor donaties. Van 23 december tot Weet
Foto
tijden vantijden
verdriet en bij
pijn. Kledingbank
januari
te Egmond-Binnen (de grote loods).06 5- 41
mooie
73 95zijn
49 we gesloten i.v.m. deDat wein deze
het afscheid maken, mooi en warm,
Iedereen is dan uitgenodigd om bij verhuizing. De nieuwe locatie wordt Egmond.
nog bekend gemaakt. Graag tot 5 met in gedachten onze knuffel en arm.
ons te komen winkelen. Je betaalt info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl
2 euro per kledingstuk. Natuurlijk januari geen kleding meer inbrengen.
Een gedicht van Monique Doets

HîƞƪŰƲēĚƖ¬îČĽîǊŰŰƖˤ̷˨œîîƖ

Ik zou graag…
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ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Karin Smit

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

06 - 81 35 81 10

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Ook, of juist nu zetten we onze persoonlijke manier van uitvaart begeleiden door en komen we nog steeds3
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!
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Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

Fam. Tambach - v. Duin

HET GOUDEN
HUWELIJKSFEEST
17 DEC 1970 - 50 JAAR - 17 DEC 2020

Nieuwe reddingboot voor KNRM
Egmond

Deze dag hopen wij te vieren met
onze kinderen Ruud † 1999
Sandra en Sandra

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is met
75 reddingboten langs de kust dag en nacht beschikbaar voor
noodgevallen op zee. De reddingboten variëren in lengte van 5 tot 20
meter. Een groot deel van deze boten is zelfs inzetbaar bij windkracht
12. Om die redenen moeten deze schepen voldoen aan de hoogste
eisen en in topconditie verkeren. De huidige reddingvloot bevat
reddingboten uit 1991 en daarna. De oudste is dus bijna 30 jaar
oud. De schepen zijn goed, maar de kosten voor onderhoud worden
steeds hoger en het risico op uitval groter. Tijd voor een ambitieus
vervangingsplan tussen nu en 2035.

Voor familie helaas geen feest
i.v.m. corona.
Fam. F. Tambach
Ambachtsweg 1
1851 MW HEILOO

Mededeling van De Egmondse Huisartsen
Uw huisartsendossier online bekijken
Sinds enige tijd heeft u de mogelijkheid om het medisch dossier dat uw huisarts over u
bijhoudt, online te bekijken. Zo kunt u makkelijk toegang krijgen tot uw lijst met medicijnen, uw
bloeduitslagen of u kunt nog eens nalezen wat uw huisarts u heeft geadviseerd. Door inzicht te
hebben in uw medische gegevens is het voor u makkelijker, om samen met uw huisarts over uw
gezondheid te praten.
U kunt op twee manieren uw medisch dossier inzien
• U downloadt een speciale app op uw telefoon: Uw Zorg Online.
Deze app is volledig beveiligd en maakt het voor u mogelijk om uw gegevens in te zien.
Bovendien is de app ook heel handig om een afspraak te maken of uw medicijnen te
bestellen.
• U logt in op het beveiligde patiëntenportaal van uw huisartsenpraktijk:
Huisartsen De Karmel: huisartsenpraktijkdekarmel.nl
Huisartsen Egmond aan Zee: huisartsenpraktijk-egmondaanzee.nl
Voor beide mogelijkheden dient u een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Hiervoor heeft u per persoon
een uniek mailadres en 06-nummer nodig. Veel patiënten zijn u al voorgegaan.
Omdat het een nieuw systeem betreft, kunt u de gegevens terugzien vanaf 1 juli 2020

De Egmondse reddingboot Adriaan
Hendrik behoort momenteel tot de
oudste boten van vloot. Daarom zal
deze als eerste worden vervangen
door een nieuwe reddingboot. Tevens
zal de bootwagen worden vervangen
voor een nieuwe. De nieuw te bouwen
opvolger van de Adriaan Hendrik is
van het type Van Wijk klasse en heeft
een lengte van 11,4 meter en kost
afgerond € 1.200.000. De nieuwe
reddingboot is een doorontwikkeld
ontwerp van de huidige Valentijnklasse. Het schip is een kleine meter
langer dan de oude, heeft zwaardere
motoren en heeft aan de achterzijde
een zogenaamde ‘drenkelingenklep’
waarmee een drenkeling makkelijker
aan boord kan worden genomen.
Ook is het stuurhuis ruimer en
comfortabeler. De nieuwe reddingboot

kan, net als de huidige, vrijwel
onder alle weersomstandigheden
gelanceerd en ingezet worden. De
nieuwe bootwagen zal in 2021 in
Egmond arriveren en de nieuwe
reddingboot ergens begin 2022.
Het totale vervangingsplan van 75
reddingboten kost ruim 5,5 miljoen
euro per jaar gedurende 15 jaar. De
KNRM heeft er vertrouwen in dat dit
geld in de komende 15 jaren geworven
kan worden, maar daarvoor zijn wel
wervingscampagnes en activiteiten
nodig. De KNRM investeert hiermee
in de toekomst voor een veilig
vaargebied in Nederland.
Foto’s (aangeleverd) - De nieuw
te bouwen opvolger van de
Egmondse reddingboot Adriaan
Hendrik.

Feeërieke sfeer
(van de redactie/John de Waard)

Zijn uw gegevens veilig?
Tot nu toe hadden alleen de huisarts en de medische medewerkers in de praktijk toegang tot uw gegevens. Wat
nu veranderd is, is dat u zelf ook inzage kunt krijgen in uw gegevens. Er is vanuit de overheid alles aan gedaan om
ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend door de huisartsenpraktijk en u zelf kunnen worden ingezien. Maar u
bent zelf ook verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gegevens. Geef daarom nooit zomaar uw inloggegevens
aan iemand anders.
Het komt voor dat verzekeringsmaatschappijen, bedrijven of gemeenten medische gegevens van u vragen. Denk
altijd goed na of u dat wel wil. Als u twijfelt, overleg dan met uw huisarts.
Meer informatie
Voor meer informatie over online inzage in uw medisch dossier en het downloaden van de app kunt u ook terecht
op de website van de Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland [HONK]
www.honk.nu/online-inzage
www.honk.nu/app
met vriendelijke groet,
De Egmondse huisartsen

Overstappen?

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

Niet tevreden of verwacht u meer
van uw accountant, stap dan over!

€ 5,50
per m 3

Doe dit voor 1 januari. Met gratis overstapservice.
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

1VUNLQHU
7HY[ULYZ

In een nacht met lichte vorst is het vaak
stil weer. Dat bood de gelegenheid
tijdens een wandelingetje een mooi
plaatje te schieten van de Slotkapel.
Geeft toch altijd een sfeervol beeld
en het gevoel dat de winter is
begonnen. Ach ja, het is nu eenmaal

Foto (redactie) - Feeërieke sfeer
van de Slotkapel, weerspiegeld
in het bijna stille water van de
Slotgracht.

MTB
Uitslag: 1. Vincent Beentjes, Castricum 52.14 min 2. Henk Verdonk junior,
Egmond aan den Hoef 52.49 min 3. Dave van Kuilenburg, Heiloo 53.09 min
4. Wout Bakker, Heiloo 54.05 min 5. Walter van Kuilenburg, Amsterdam 55.14
min.

$&&2817$176 ÷ ),6&$/,67(1 ÷ $'9,6(856

ALKMAAR • AMSTERDAM • DEN HELDER • HOORN • SCHAGEN

UW MKB PARTNER

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

WWW.JONGEJANENPARTNERS.NL

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
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Is
Op de snelweg wordt gesneld,
Er gaat geen water bij de wijn.
Want het enige dat telt,
Is van die weg snel weg te zijn.

JéGé

4

De pinck als filmster…
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* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

(tekst Jan Sander)

Sommige Derpers zullen donderdagmorgen rond acht uur gedacht
hebben, horen we de pinck rijden? En ze hadden gelijk, de pinck werd
naar het strand gereden.
moment ging het roeibootje te water
en oefende even een rondje met als
roeier Klaas Los en Gerard Stam als
roerganger, beide van de pinck-ploeg.
Ze raakten snel op elkaar ingespeeld
en zeker nadat het water begon te
zakken werd het zeetje wat rustiger
en ging het prima. Op facebook
en in de krant zijn er al wat foto’s
verschenen, maar wat je niet ziet,
is het aantal keer dat de koets heen
en weer is gereden en tig keer is de
prins aan boord gedragen voordat
dit naar tevredenheid was. Hetzelfde
gold voor het ritueel van de zee
inroeien met de prins aan boord. De
‘Johanna Hoogenraad’ lag geduldig te
wachten. Een lange koude dag voor
de bemanning aan boord.
Omstreeks 15.30 uur waren de
opnames voor deze dag klaar. De
pinck ging anker op en landde weer
aan bij de E.R.B. en werd afgetuigd.
Met een trekker van Mart Gul
werd het roeibootje naar de loods
gebracht, onze dank hiervoor. Tegen
vijven stond het spul weer binnen
en toen bleek dat we die dag weinig
gedronken hadden, maar dat hebben
we ingehaald. We moeten nog wel
lang wachten voordat we het kunnen
zien op TV, pas in het najaar 2021 op
een van de publieke zenders. Tegen
die tijd houden wij u op de hoogte.

Wat was er aan de hand? Enige
weken geleden werden we benaderd
door een filmmaatschappij of het
mogelijk was om de pinck te laten
‘acteren’ in een tv-serie over de
geschiedenis van Nederland. Er
volgde een verkennend gesprek met
een assistent productieleider, later
nog eens gevolgd door een gesprek
met een aantal anderen. Na nog een
aantal e-mails kwamen we rond en
werd een datum geprikt. Eerst op
maandag 7 december, maar aan de
hand van het weerbericht werd dat
uitgesteld naar 10 december. Een
wijs besluit: het werd uiteindelijke
een heel mooie dag maar wel, vooral
’s morgens, erg fris. Ons deel in het
verhaal is het moment dat aan het
begin van de Franse overheersing
Prins Willem V naar Engeland werd
verbannen. Dat geschiedde toentertijd
januari 1795 vanaf het Scheveningse
strand met een roeiboot naar de
visserspink “Johanna Hoogenraad”
die de Prins naar Engeland bracht.
En laten wij in Egmond toevallig wél
een pinck en een roeiboot hebben en
Scheveningen niet. Zodoende kwam
men bij ons terecht.
Om 8 uur ging de pinck naar het
strand en werd opgetuigd bij het
gaatje ter hoogte van de E.R.B.,
en werd ter plekke omgedoopt tot
‘Johanna Hoogenraad’. Mart Gul
bracht het kleine bootje naar de set
ten zuiden van ‘De Zilvermeeuw’.
Omstreeks 10 uur ging de pinck te
water, voer zuid over en ging buiten
de bank voor anker. Op een gegeven

een moeizame tijd dus we moeten het
doen met de kleine dingen.

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Exclusieve foto’s Cor Mooij De pinck vormt een essentiële
‘acteur’ in de herbeleving van de
geschiedenis op het Egmondse
strand.

Prins Willem V op het Egmondse
strand (tekst Cor Mooij)
Om 07.00 ‘s morgens verzamelde de crew voor de filmopnamen van de
documentaire serie ‘Het verhaal van Nederland’ zich bij de Maritieme
Loods van de Egmonder pinck. Opnameleider Arie Hemelaar had
samen met regisseur Laurens Blok en Nicole van Kilsdonk alles goed
voorbereid om op het strand ter hoogte van De Zilvermeeuw de
filmopnames voor te bereiden voor deze documentaireserie in tien
delen van ieder 50 minuten.
van der Waal, gedragen door twee
visser mannen in het kleine bootje
te zien stappen met vrijwilligers
van de Egmonder pinck, met de
‘Claes Teunisz’ op afstand in zee. De
filmopnames van erfstadhouder en
Prins Willem V van Oranje Nassau
duurden de hele dag op een afgezet
stuk strand. Het verhaal van de
Nederlandse documentaire serie ;
Het verhaal van Nederland’ in 10
afleveringen, vertelt hoe Nederland
het land is geworden dat het nu is.
Het is een epische reis door de tijd:
van de prehistorie tot nu, langs de
allesbepalende gebeurtenissen en
personen die Nederland hebben
gevormd. Het scenario is Maarten van
der Duin. De makers ontvangen een
financiële bijdrage van € 1.249.903.
De serie wordt gemaakt in opdracht
van de ntr en gaat volgend jaar 2021
in première.

Om half acht vertrok de pinck
‘Claes Teunisz’ met de kleine Pinck
(‘Johanna Hoogenraad’ van rederij
Michiel den Heijer) richting de zuid.
Terwijl er proefopnamen werden
gemaakt op de duinreep, maakten
op de parkeerplaats bij de werf de
menners van de paarden een rijtuig
voor Prins Willem Frederik van Oranje
Nassau zich gereed. Hij was de laatste
erfstadhouder van de Republiek der
Verenigde Nederlanden van 17511795.
Twee Scheveningse vissersvrouwen
werden in de duinen gefilmd en
de ruiters kwamen over het strand
aangereden met kostuums uit de
achttiende eeuw. Dat stak prachtig
af tegen een kalme zee en een geel
zandstrand. Prins Willem V werd in de
koets afgezet bij de kleine pinck en
overgezet door twee visser mannen.
De Prins was in 1795 naar Engeland
gevlucht, omdat de Franse troepen
oprukten door de lage landen. Na 18
jaar ballingschap in Engeland zette hij
op 30 november 1813 als soeverein
vorst weer voet op het strand van
Scheveningen, na een overtocht
met veel tegenwind. Dat was het
begin van de nieuwe vrijheid en het
Koninkrijk der Nederlanden.
Het was een prachtig gezicht om de
kleine Prins, gespeeld door Louis

Exclusieve foto’s (Cor Mooij) In een mooie fotoserie van Cor
Mooij is het hele spektakel van de
filmopnamen op het Egmondse
strand in beeld gebracht. Van
de kleine prins Willem V (acteur
Louis van der Waal) en wat
figuranten tot en met de mensen
van de productie. Dat maak je
toch niet alle dagen mee…

DORPSGENOTEN
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KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

www.fysiotherapieronde.nl

Kunst aan de kust

072-5064258 of 5065399

De leerlingen van De Branding komen vanaf jonge leeftijd in
aanraking met kunst en cultuur. Naast de betekenisvolle uitjes die
de kinderen ondernemen, krijgen zijn iedere week anderhalf uur
groepsoverstijgend les in de creatieve vakken. De lessen worden
gegeven door de leerkrachten van school maar ook door externe
specialisten.

Ervaar de waarde
van uw tuin!
notaris:

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

Wandelen was een van de eerste activiteiten bij de start van
PostaanZee. Nu na bijna vijf jaar, is het wandelen nog steeds heel
populair. De activiteit kent een groot aantal vaste deelnemers. Maar
nu zoeken ze wandelmaatjes bij PostaanZee.

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - 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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

SCHILDERSBEDRIJF

Linda Liefting

VAN DE GIESEN

Wenst u Kleurrijke Feestdagen
Dirk
z’n Dal 109
en een1931Jan
goed
onderhouden
2021
DL Egmond aan Zee

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

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

hormonale klachten, pijnklachten.

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

Telefoon (06) 362 04 113

JOOOI

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

GARAGE DE EGMONDEN BEUKERS
ABA

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

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

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

By
Mar

wekelijkse column van KD de Bocht
Zoals het er nu naar uitziet gaat mijn voorspelling van twee weken terug nog
uitkomen ook. Deze kerst wordt er een om nooit te vergeten. Alleen niet op
de manier zoals we dat hadden gewild. Met de huidige ontwikkelingen van
het aantal coronabesmettingen – of je het nu een complot vindt of niet – mag
straks helemaal niks meer. Alleen ‘je eigen cluppie mensen van thuis’ mag je
zien. Maar daar zit ik nou al maanden tegenaan te kijken. Als de gang naar
de supermarkt het hoogtepunt van de dag (of week) wordt, dan hebben we
het wel lekker voor elkaar. Misschien hadden we dat toch iets eerder moeten
bedenken……
…- K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

maatje +
42 t/m 56

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

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

TOP-kwaliteit 6
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koffie en thee zolang het toegestane
aantal bezoekers dat toelaat. De
aanwezige hoeveelheid koffiebekers
bij binnenkomst geven dit aan. Om
het niet bij die ene keer te houden wat
wandelen betreft, of mensen die liever
met zijn tweeën willen wandelen of
gewoon een wandelmaatje zoeken,
is het mogelijk om een oproepje bij
PostaanZee achter te laten op het
prikbord. Belangrijke regels zijn:
iedereen is welkom, aanmelden
hoeft niet, bij PostaanZee geldt een
mondkapjesplicht. En voor koffie en
thee vraagt PostaanZee een vrijwillige
bijdrage. Voor aanvangstijden en
verdere informatie verwijzen we naar
de website www.postaanzee.nl.

De coronacrisis heeft ons meer
bewust gemaakt van de gezondheid
voordelen van bewegen. Ons
afweersysteem wordt al versterkt bij
een half uur bewegen per dag. Daarom
is die beweging heel belangrijk bij
de aanpak van het coronavirus. Hoe
beter ons afweersysteem is hoe
groter de bescherming. Wandelen
is een vrij eenvoudige manier om
te kunnen bewegen en voor veel
mensen eenvoudig haalbaar. Bij
PostaanZee zijn er iedere maandag
wandelgroepen op drie verschillende
niveaus t.w. rustig, actief, en
doorstappen. De groepen wandelen
in groepen van maximaal veertien
personen en helemaal veilig volgens
de regels van het RIVM. Na afloop is er

SCHILDERSBEDRIJF

BOVAG

Foto (aangeleverd)

Wandelmaatjes gezocht

072-5066171

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

zijn trots! Lijkt het u leuk om een
keer een bijzondere les te geven aan
de kinderen? Kent u iemand die zeer
creatief is en dit graag deelt? Neem
dan contact op met de Branding via
branding@tabijn.nl

Het afgelopen jaar hebben de
kinderen laten zien dat zij met
achtergrondinformatie, een duidelijke
instructie over een specifieke techniek
en positieve feedback in staat zijn om
zelf prachtige kunstwerken te maken.
Op de foto een aantal eindproducten
van de groepen 3 tot en met 8. Wij
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heerlijk gekruid

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

volg ons nu ook op Facebook
Warm Gebakken Ouderwets Gerookte

TOP-kwaliteit
SCHAR PALING
van 500 gr € 25,-

5 voor € 4,-

10 voor € 7,-

Alleen tegen inlevering van de bon

500 gr € 15,-

✄

MOOIE DIKKE

✄

Verse ZALM FILETS Verse
FILET (HAAS)
van kilo € 25,- KABELJAUW
van kilo € 32,50 op=op
Alleen tegen inlevering van de bon
zeer geschikt om in te vriezen

Alleen tegen inlevering van de bon
max .4 kilo
per klant

kilo € 15,-

✄

kilo € 12,50

max .4 kilo
per klant

LET OP LET OP LET OP

TOP-kwaliteit Verse RODE POON zeer scherp geprijst

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

TOP-kwaliteit

30+
Kilo 12.50
OUDE BOERENKAAS
Kilo BLACK
 10.00LABEL

3,95
ERG LEKKER
500 gram 3,95
500 gram 3,95

500 gram

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

mager rundergehakt
heel kilo 8,98

botermalse
runderkogelbiefstukken
biologisch
topkwaliteit uit de beemster

verse hollandse kipfilet

3 grote voor maar 9,98
heel kilo

9,98

topkwaliteit uit de beemsterhandgeknoopt 500 gr

9,98

biologisch topkwaliteit uit middenmeer

speciaal voor de kerst varkenshaas
biologisch

filetrollade

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Stranding Panamees vrachtschip Katingo
(tekst Cor Mooij)

In de stormnacht van 21 en 22 december 1954 strandde de Panamese vrachtvaarder ‘Katingo’ bij Bergen
aan Zee precies voor het badhotel Nassau. Het was een Liberty, een leeg schip dus, van 7000 ton dat
hoog op de golven een speelbal werd van het natuurgeweld.
Het schip had een 40-koppige
Griekse bemanning aan boord
maar voer onder Panamese vlag.
Het was onderweg van Rotterdam
naar Hamburg toen het voor de
kust van Egmond aan Zee stuurloos
raakte. Doordat de wind opliep tot
orkaankracht was het niet mogelijk
de reddingboot President Steijn te
lanceren. Toen het schip op het strand
van Bergen aan Zee was gelopen
kwam de wipperploeg uit Egmond
aan Zee in actie om een verbinding
te maken met de wal. Ondertussen
waren de havenreddingboten van
IJmuiden en Den Helder al terug
geroepen omdat het schip al te
hoog op het strand lag. Toen het
daglicht begon te worden haalden
de mannen van de wipperploeg 30
bemanningsleden van het enorme
grote schip, dat ver boven de duinen
uitstak. De bemanningsleden werden

ondergebracht in een hotel om daar
later de kerstdagen door te brengen.
Zij wilden aanvankelijk niet van boord
gaan. De sleepboot Cycloop kon
niets anders doen dan afwachten.
De stranding trok tienduizenden
ramptoeristen naar de kust. In de
weekenden liep het verkeer vanuit
Egmond en Alkmaar naar Bergen
aan Zee muurvast. Zandzuigers en
een dragline maakten een gleuf
om de schroef vrij te krijgen en het
schip drijvende te maken om deze
richting zee te trekken. Het schip
werd uiteindelijk op 20 februari
1955 door de vier sleepboten Stentor,
Cycloop, Hector en Nestor van
Wijsmuller vlot getrokken en naar
Rotterdam versleept. Kapitein Koe
van Wijsmuller kon terugkijken op
een geslaagde berging. De Bergense
(slimme) ondernemer Hoebe die
met vis, patat en soep goede zaken

deed tijdens al deze activiteiten is er
schatrijk mee geworden. De Derpers
hadden er flink de smoor over in
dat het ‘Goudmijntje’ niet bij hun
op strand lag maar in Bergen aan
Zee. In diezelfde nacht waren er veel
schepen spoorloos geraakt en was
een Belgische kustvaarder vergaan.
Ik zat als 8-jarige leerling op de lagere
school in Egmond aan Zee en ging
zeker twee drie keer per week over
het strand naar het schip, waar wij
bij mooi weer zelfs een gat onder het
schip groeven om er vervolgens met
enige vrienden onder door te kruipen.
Je stond er niet bij stil wat voor gevaar
je daarmee liep. Op internet circuleren
diverse filmpjes van de enorme drukte
op het strand en de stranding van
de Katingo, o.a. van opticien Pastoor
met commentaar van Piet Mooij uit
Bergen.

Dagverse APPEL BEIGNETS
KERSTSTOL 750 gram amandelspijs
Alle pakken KERSTKOEKEN

4 voor € 5,€ 5,2 voor € 5,-

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

