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Foto's (redactie) - Tennissen aan de Hogedijk:
er komen opnieuw twee Ace Court banen bij om aan de groei- en kwaliteitsambities te kunnen blijven
voldoen. Inzetje: in 2019 werd het glas geheven op de ‘verbouwing’ van de banen 3 en 4. Binnenkort
banen 5 en 6…?

T.C. Hogedijk blijft ambities realiseren
(van de redactie/John de Waard)

In een tijd waarin vooral narigheid en slecht nieuws overheersen is het ook wel eens leuk om een positieve ontwikkeling te melden. Bij T.C. Hogedijk is het ledenaantal dit jaar fors toegenomen, steeds meer
mensen komen tennissen op het gemoedelijke park. Steeds vaker is het zelfs zo druk dat er getennist
moet worden op de twee oude French Court banen van 1999. Die zijn nu, ondanks de goede zorg van de
parkcommissie, eigenlijk niet meer goed bespeelbaar. Tijdens de A.L.V. wil het bestuur daarom de aanleg
van twee nieuwe Ace Court banen aan de leden voorleggen.
De extra Algemene Leden Vergadering die nodig is voor die beslissing is gepland op 28 december. Het
belangrijkste onderwerp op de agenda luidt ‘Vernieuwen van de banen 5 & 6’. De wens van het bestuur
is namelijk om ook die twee banen om te (laten) bouwen naar zogenaamde Ace Court banen. Daarmee
beschikt Hogedijk over zes fantastische banen die het gehele jaar bespeelbaar zijn.
ten houden met de kwaliteit van wat
ze haar leden heeft te bieden. Deze
uitbreiding naar zes Ace Court banen
moet de vervulling van beide ambities
mogelijk maken. Vooral de groeiende
vraag van leden om competitie te
kunnen spelen kan dan beter worden
ingewilligd. Ook bij haar toernooien
volstaat het niet langer om met
slechts vier goede banen aan de behoefte te voldoen. Er is meer nodig.
De realisatie van de nieuwe banen zal
daarom nog voor het begin van de komende voorjaarscompetitie afgerond
moeten zijn. Dit wordt de derde keer
dat T.C. Hogedijk het initiatief neemt
om aanpassingen aan haar complex

In deze tijd is een ALV organiseren
echter iets lastiger dan anders. Fysiek vergaderen is door alle coronamaatregelen niet mogelijk en daarom
heeft het bestuur gekozen voor een
digitale ledenraadpleging. Vragen
en opmerkingen kunnen per e-mail
kunnen worden ingediend. Deze zullen worden teruggekoppeld aan de
leden, vervolgens kunnen de leden
per e-mail stemmen. Het bestuur vergadert dan op 28 december digitaal
om de uitkomst in een bestuursbesluit
vast te leggen. T.C. Hogedijk wil gereed zijn voor de periode dat er weer
activiteiten gehouden kunnen worden
en wil de groeiambities gelijke tred la-

te doen. Nadat in 2016 banen 1 & 2
zijn aangepast en in 2019 de banen
3 & 4 is het nu dus de beurt aan de
banen 5 & 6. Volgens het bestuur is
het tijd voor de volgende stap en rekent ook nu weer op grote steun voor
het voorstel, gezien de positieve flow
waarin de vereniging zich nu bevindt.
Er staat zelfs nog meer op stapel: zo is
er ook een wens om een vaste terrasoverkapping te realiseren. Al deze activiteiten maken duidelijk: het bestuur
gaat, gesteund door de vele vrijwilligers, voor een sportieve en gezellige
toekomst van de tennisvereniging aan
de Hogedijk.

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
GEDURENDE DE LOCKDOWN IS DE
RECEPTIE VAN DRUKKERIJ BELLEMAN
GESLOTEN
WIJ ZIJN ECHTER TELEFONISCH
BEREIKBAAR 072-5061201
DORPSGENOTEN VERSCHIJNT ELKE WEEK
IN DEZE PERIODE OP DINSDAG/WOENSDAG
22/23, 29/30 DECEMBER, 5/6, 12/13 JANUARI, GEWOON H.A.H. OP PAPIER,
OP INTERNET
WWW.DORPSGENOTEN.INFO,
OP FACEBOOK VIA CORMOOIJ EN LET OP
U KAN DE DORPSGENOTEN OOK WEKELIJKS VIA DE MAIL ONTVANGEN INDIEN
U EEN MAIL STUURT NAAR INFO@BELLEMAN.NL KOMT U OP DE MAILINGLIST!!!!

Verder in Dorpsgenoten:
Procedure nieuwe burgemeester gestart
Officiële opening Hospice uitgesteld
Diverse kerstacties geven gevoel van saamhorigheid

Sociaal Team bereikbaar in kerstperiode
De strengere maatregelen van het kabinet raken ons allemaal. Helemaal nu. Hebt u door deze situatie
vragen, stress of zorgen? Het Sociaal Team staat ook in deze periode voor u klaar. Zij werken op afspraak
of staan u telefonisch te woord. Gaat het om iemand anders? Dan kunt u ook bij hen terecht.
Voor de één hebben de coronamaat- om zelf, of met hulp uit uw omgeving, of werk en inkomen: telefoonnumregelen grote gevolgen in het dage- een oplossing te vinden. U kunt dan mer 072 888 00 00 (ook tijdens de
lijks leven, de ander raakt het minder. voor een luisterend oor, advies of on- feestdagen bereikbaar), of via eHebt u vragen, stress of zorgen over dersteuning vrijblijvend bij het Sociaal mail: Egmond aan Zee/ Egmond aan
bijvoorbeeld gezondheid, gevoelens Team terecht. Bijvoorbeeld een vriend, den Hoef/ Egmond-Binnen: sociaalvan eenzaamheid, geldzaken, uw ge- buur of collega? Neem dan ook con- teamegmond@debuch.nl
zinssituatie of (dreigende) werkloos- tact met ze op. Voor advies, hulp of
heid/ontslag? Soms lukt het dan niet ondersteuning over Jeugdhulp, Wmo

DORPSGENOTEN

WIJ WENSEN U
PRETTIGE FEESTDAGEN
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Denk mee over onze nieuwe burgemeester
(van de redactie/John de Waard)

De huidige burgemeester, Peter Rehwinkel, is hier slechts voor tijdelijk aangesteld. Het is de bedoeling
dat hij op termijn wordt opgevolgd door een nieuwe burgemeester die, zoveel mogelijk in ieder geval,
voldoet aan het profiel dat de gemeente Bergen voor die functie opstelt. De gemeente, dat zijn dus ook
de inwoners. Die procedure gaat nu van start.
het opstellen van een profielschets. De
vraag aan inwoners en maatschappelijke organisaties is nu: Wat zou u de
commissie daarvoor willen meegeven? Wat vindt u belangrijk wanneer
u aan de toekomstige burgemeester
denkt? U kunt dit tot 31 december
2020 mailen naar de raadsgriffier a.i.
Ad Anthonissen via a.anthonissen@
bergen-nh.nl. Graag kort en bondig
aangeven welke zaken en accenten u
wilt meegeven.
Na deze reacties wordt een eerste
profielschets in concept opgesteld.
Hierbij wordt alle ontvangen input
betrokken. Zodra dit concept gereed

De eerste stap is dat een profielschets
wordt opgesteld. De vertrouwenscommissie ontvangt daarvoor graag
input van inwoners en maatschappelijke organisaties uit onze gemeente.
Op 9 februari 2021 moet de profielschets klaar zijn, want dan komt de
Commissaris van de Koning naar de
gemeenteraadsvergadering om die
officieel in ontvangst te nemen. Voor
de burgemeestersprocedure is een
vertrouwenscommissie aangesteld
die bestaat uit de fractievoorzitters in
de gemeenteraad. Die commissie start
op 4 januari met haar werkzaamheden en het eerste dat ze gaat doen is

is, worden inwoners en maatschappelijke organisaties nog een keer in
de gelegenheid gesteld om hierop te
reageren.
In het proces is enige haast geboden,
want op 9 februari 2021 komt de
Commissaris van de Koning in een
openbare raadsvergadering de door
de raad vastgestelde profielschets
ophalen. De concept profielschets is
naar verwachting medio januari 2021
beschikbaar. Voor eventuele vragen
over het vorenstaande kunt u contact
opnemen met de interim raadsgriffier
Ad Anthonissen via 06-51073692.

Onze allerliefste actieve moeder en positieve blije oma
is plotseling niet meer hier.
We zijn verbijsterd en heel verdrietig

Afra Geertruida Stam-Apeldoorn
-Afra-

Weduwe van Engel Stam
* 4 februari 1942

† 18 december 2020
Anja & Carla

Opening Hospice uitgesteld

Gerard & Bianca

De opening van Hospice Egmond wordt in verband met de strengere corona-maatregelen uitgesteld. De
officiële opening zou gebeuren op donderdagmiddag 7 januari 2021 door burgemeester Peter Rehwinkel
van gemeente Bergen (NH)en Jessica Zwart-Neeter, initiatiefneemster.
Een nieuwe datum wordt pas later omstandigheden nu de vaart halen uit hopen dat de landelijke maatregelen
vastgelegd, als duidelijk zal zijn of er het succesvolle project van de bouw, effectief zullen zijn en dat we medio
na 19 januari versoepelingen moge- maar hij denkt dat het bestuur van januari meer kunnen melden’, aldus
lijk zijn en hoe die uitpakken. Voorzit- Stichting Zeedistel een verstandig en Mesu.
ter Jan Mesu vindt het jammer dat de logisch besluit heeft genomen. ‘We

INGEZONDEN Vuurwerk!
Recent stond ons wijkteam nog trots op de foto in Dorpsgenoten bij onze boom. Het was ons weer gelukt
een mooie verlichte kerstboom te plaatsen op het plein in de wijk. Helemaal naar Friesland gereden om
de boom te halen, die konden we uit ons budget betalen. Met dank aan Frans!
Dit weekend stond ik met tranen
in mijn ogen bij diezelfde boom. De
jeugd vond het nodig om met vuurwerk de verlichtingssnoeren te ruineren: schade bijna 100 euro. Een
hap uit het budget en dat betekent
gewoon minder geld voor andere
leuke dingen. Aan degene die dit gedaan hebben: NIET bedankt. Vertel
het eerlijk aan jullie ouders, jullie zijn
namelijk gespot. En ouders, spreek
uw kinderen aan over deze nutteloze
bezigheid. Het wijkteam Mosselaan.

Engel en Melle

Paulien & Mark
Tim, Nikki en Wesley, Pip en Jesse, Karlijn
en de hondjes Elvis, Roxy, Bibi, Ober en Baloe

Op maandag 28 december vindt om 13.00 uur
een besloten ceremonie plaats.
Om 15.30 uur brengen wij Afra naar Engel op begraafplaats
Rinnegom, Herenweg t/o nr. 107, waar u welkom bent.
Schriftelijke reacties:
U kunt iets achterlaten op de digitale condoleancesite
https://charon.nu/condoleances/Afra-Stam
Afra is thuis, alleen bezoek in overleg.
Afra zou het op prijs stellen indien u i.p.v. bloemen
een donatie aan toneelgroep Spiegel wilt overmaken.
Het rekeningnummer is NL04RABO0315723246.
Correspondentieadres:
Paulien Abcouwer-Stam
Herenweg 45, 1935 AC Egmond-Binnen
Nieuw Westert
Oude S chulpweg

St. Adelbertusweg

Foto (aangeleverd) - Het resultaat van een trieste bezigheid van baldadige jeugd: de
bedrading van de kerstverlichting is aan gort en er is
zo’n 100 euro schade.

Haagdoornlaan

Kerkplein

Parallelweg
Visweg

Esdoornlaan
Kerklaan
Abdijlaan

Herenweg

Kerstactie in de Egmonden

Vennewatersweg

Zo’n 700 versierde kaarsen zijn uitgedeeld aan ouderen (75+) en mensen die een lichtje in de duisternis
wel kunnen gebruiken.
Het is mogelijk dat er nog wat vergeten ouderen in de Egmonden zijn.
Die kunt u nog steeds aanmelden. Er
zijn nog kaarsen over en anders zijn
die alvast voor de volgende (paas/
voorjaars)actie. Wij willen graag alle
gulle donateurs bedanken. Hulpgroep
Egmond.

Peperstraat

Zondag 27 december lopen we met Afra een route door
Egmond-Binnen. U kunt Afra langs de route een laatste groet
brengen met een eigen licht (fakkel, windlicht, lampje etc).
De route vertrekt om 16.30 uur vanaf Esdoornlaan, Haagdoornlaan, Sint Adelbertusweg Randweg oversteken, rechtdoor
Nieuw Westert naar Oude Schulpweg-linksaf, parallelweg randweg
op, rechtsaf oversteek naar Herenweg-via parkeerplaats De Schulp
Visweg in-bij Sint Adelbertusweg linksaf-Herenweg oversteken,
Abdijlaan in-rechtsaf Peperstraat-rechtsaf naar Vennewatersweg-rechtsaf Herenweg-linksaf Kerklaan-linksaf terug naar
Esdoornlaan 22.

Foto (aangeleverd) - Een leuke
kerstattentie voor de oudere Egmonders. Wie nog iemand weet,
kan die aanmelden bij Hulpgroep Egmond.

Onze vader
JAN WAAGMEESTER
wordt 28 december
50 jaar!!

f

Gefeliciteerd Papa,
liefs Milan & Senna

DORPSGENOTEN
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Lieve Afra

Verdrietig, maar met veel mooie
herinneringen, geven wij u kennis
van het overlijden van
onze zus, schoonzus en tante

‘Nooit meer hier
maar altijd bij ons’
Geen dropjes meer, geen appeltaart…
We zullen je vreselijk missen lieve Afra
Rust zacht bij jouw lieve Engel

Adriana Agnes Melker-Apeldoorn
Sjaan
Ik zou graag…

Liefs ,
alle medewerkers van Villa Lilla

†Alkmaar
20 december 2020

* Egmond-Binnen
Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
28 maart
1928
van dichtbij troostende woorden willen zeggen.

Afra

Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,
fam.
Apeldoorn
nu je de bodem onder je vandaan
voelt zakken.
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
je door alle emoties staat te beven.
Sjaan is alsthuis.
Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,
Karin
in plaats van met
1.5 meterde
of veel
verder hier pandemie
vandaan.
In verband
Corona
is afscheid nemen
nietSmit
Weet dat ik er voor jullie zal zijn,
mogelijk.in deze tijden van verdriet en pijn.
Dat we het afscheid maken, mooi en warm,
De rouwstoet
vertrekt donderdag 24 december om 13.30 uur
met in gedachten onze knuffel en arm.
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging

Petra van der Meer

onze lieve ‘tweede moeder’,
we gaan je missen!
Jel en Peel

06 - 41 73 95 49

06 - 81 35 81 10

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Zomaar weg, onze lieve onvergetelijke buurvrouw
en tweede moeder voor onze meiden

Afra

vanaf de Peperstraat naar de Abdijkerk.
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
Een gedicht
Monique Doets
Als u wilt, kunt
uvanSjaan
langs de route een laatste groet
brengen. Wij verzoeken u om onderling
debegeleiden
afstand
1,5wemeter
Ook, of juist nu zetten we onze persoonlijke manier van uitvaart
doorvan
en komen
nog steedste
bij uwaarborgen.
thuis (of in de tuin) om met gepaste afstand de uitvaart met u te bespreke
Want persoonlijk contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!

De uitvaartdienst en begrafenis vinden in besloten kring

Gesudderde parelhoen

plaats.
Met
warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

aan uw deur!

Bloemen mogen bezorgd worden op de Peperstraat op
dinsdag tussen 15.00 en 16.00 uur en op woensdag
tussen 11.00 en 12.00 uur.

met puree, zuurkool, appel & cranberry
€ 23,50

wat zullen we je missen.

Bestellen?
www.het-woud.nl

Tineke & Peter Trompert
Susan & Merel

Correspondentieadres:
Peperstraat 29,1935 BD Egmond-Binnen

Bezorgdagen: donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag

In liefdevolle herinnering
23-12-2019 23-12-2020

Na haar laatste fietstochtje is op 18 december volkomen onverwacht overleden onze energieke, lieve steun en toeverlaat

Afra Stam-Apeldoorn

RITA TIJM-HOF

Afra was ook na het overlijden van Engel een onmisbare kracht
van onze toneelgroep. We wensen haar broers en zus, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte,

Hans en Grietje
Kinderen en kleinkinderen

Toneelvereniging Spiegel

We zijn zeer geschokt dat onze schoonzus

SCHILDERSBEDRIJF

Afra

VAN DE GIESEN

ons plotseling heeft verlaten.

Lieve mensen en familie
BEDANKT
voor alle kaarten, bloemen
en steun

FIJNE KERSTDAGEN en GELUKKIG 2021

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

Nel en Ad
Riet en Nick
Anton en Annie
Cor en Tinie
Gerard en Greet
Piet en Lies
Jan en Anja

C. ter Wolbeek-Gul

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

Onze lieve zus

Afra

D B
uBBeL
oeT
oor

is overleden.
Wat zullen we de zorg en liefde van haar missen.
Broers en zussen Apeldoorn, neven en nichten.

$&&2817$176 ÷ ),6&$/,67(1 ÷ $'9,6(856

LaNk
eTer
roNwaTer

ALKMAAR • AMSTERDAM • DEN HELDER • HOORN • SCHAGEN

UW MKB PARTNER

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

WWW.JONGEJANENPARTNERS.NL

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN
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* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

www.fysiotherapieronde.nl

072-5064258 of 5065399

Oliebollen weer verkrijgbaar
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Oud-Katholieke kerk St. Agnes
blijft dicht (Tekst Cor Mooij)

info@overwegendnotariaat.nl

Het is improviseren en een hard gelag voor pastoor Rudolf Scheltinga van de Oud Katholieke parochie in Egmond aan Zee nadat hij door
deze tweede lockdown is genoodzaakt zijn kerkdeuren ook tijdens
Kerstmis op slot te houden.

072-5066171

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

Op die manier hoopt men elkaar te
vinden met name voor hen die deze
tijd extra aandacht nodig hebben. De
Kerstnachtmis op 24 december én de
viering op Eerste Kerstdag, 25 december, zijn online te volgen middels een
livestream via YouTube. U kunt kiezen
tussen de vieringen in Haarlem of
in Utrecht. De kerstnachtmis vanuit
Haarlem begint om 21.30 uur en de
kerstnachtmis vanuit Utrecht begint
om 22.00 uur. Op Eerste Kerstdag beginnen de vieringen in beide locaties
om 10.00 uur. De livestreams vanuit
de kathedrale kerk van de H.H. Anna
en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het YouTube kanaal ‘OudKatholiek Haarlem’. De livestreams
vanuit de kathedrale kerk van Sinte
Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het YouTube kanaal van ‘OudKatholiek Utrecht’.

Hoewel de regering de kerken niet kan
dwingen hun deuren te sluiten, houdt
de Oudkatholieke kerk van Nederland
vast aan het eerder ingenomen standpunt dat zij de overheidsmaatregelen
zoveel mogelijk volgt, uit solidariteit
met de zorg en de samenleving. Met
pijn in het hart heeft men daarom
het besluit genomen om tot en met
dinsdag 19 januari 2021 de kerkgebouwen te sluiten voor kerkdiensten
en alle overige activiteiten. Voor de
Egmondse bevolking is dit de eerste
keer dat er geen Kerstnachtmis in de
kerk gevierd kan worden. Waar men
vaak van heinde en verre kwam om
juist naar deze kerstnachtmis te gaan
met een aangeklede kerk inclusief
kerstboom, is dit voor velen een grote
teleurstelling. De banken en stoeltjes
zullen leeg blijven en de kerststal zal
dit jaar om veiligheidsredenen en met
in achtneming van de coronaregels
beperkt te zien zijn. Er is wel een
livestream kerkdienst georganiseerd
en men roept de bevolking op de
kerstviering niet los te laten maar juist
in te zetten voor wat wel mogelijk is.

Foto (Cor Mooij) - Geen versierde
maar lege kerken met Kerstmis.
Een hard gelag in een tijd waarin
mensen elkaar juist hard nodig
hebben.

MTB K&PB
Uitslag: 1. Dave van Kuilenburg, Heiloo 50.20 min 2. Lars Volkers, Schagen
51.53 min 3. Sem Beentjes, Limmen 51.57 min 4. Vincent Beentjes, Castricum
52.52 min 5. Wout Bakker, Heiloo 54.24 min 6. Bob Scholten, Akersloot 55.39
min 7. Guus de Neef, Uitgeest 57.20 min 8. Henk Jan Verdonk senior, Egmond
aan den Hoef 59.20 9. Emiel Prins, Egmond aan Zee 59.24 min 10. Alex Hageman, Limmen 59.29 min.

Toch nog een kerstdiner bij
De Branding
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van de Branding de kerstvakantie vervroegd ingeluid met een geweldig kerstdiner. De kinderen
zagen er prachtig uit!

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

vof

er

FFra

Administrations
Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

Frank Klinkhamer

WENST
MOOIE FEESTDAGEN
* FinanciU
ële- enHELE
salarisadministraties
* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Jaarrekeningen

* Belastingadviezen

(tekst Cor Mooij)
Het is anders dan andere jaren door de coronamaatregelen. De zaak
is gesloten tot 19 januari want ook een ontbijt en lunchroom vallen
onder de horeca. Maar oliebollen afhalen kan nog nét wel.
Marita Bruin van Pompadour aan beetje inkomen, beter iets dan niets.’
de Voorstraat heeft van de nood en Vorig jaar viel zij met haar oliebollen
deugd gemaakt en staat nu in haar in de prijzen.
deuropening van het portaal verse
oliebollen en appelbeignets te bak- Foto (Cor Mooij) - Ook in lockken. ‘Ik zal toch het hoofd boven down gaat een oliebol er nog
water moeten houden met dit kleine wel in…

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

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

Vissuper, Pravisani, Santiago, Beachsnacks en Jumbo hebben het diner
gesponsord met heerlijk eten. De
kinderen hebben genoten. Speciaal
voor de mensen die nu weinig bezoek
mogen ontvangen hebben de kinderen ook iets moois gemaakt: een hele
slinger met glitterende kerstkaarten is
bezorgd bij de Prins Hendrik Stichting.

De kaarten hangen in de algemene
ruimtes zodat alle bewoners er van
kunnen genieten.
Foto (aangeleverd) - Iets eerder
dan gepland maar gelukkig voor
de kinderen ging het kerstdiner
bij De Branding toch nog door.

INGEZONDEN
Vaderlandse geschiedenis
Leuk idee om de Egmondse bevolking
enthousiast te maken voor een stukje
vaderlandse geschiedenis. Alleen
blijkt uit het weergegeven verhaal
niet duidelijk dat de laatste erfstadhouder van alle 7 gewesten van de
Republiek, de in 1795 naar Engeland
gevluchte Willem V, in 1806 overleed.
Het was niet Willem V, maar zijn zoon
die in december 1813 soeverein vorst
der Nederlanden werd. In maart 1815
riep hij zichzelf uit tot Koning Willem
I der Nederlanden met goedkeuring
van het Weens Congres, dat ook de

Oostenrijkse (Zuidelijke) Nederlanden
aan de nieuwe bufferstaat ten noorden van Frankrijk toevoegde. De eind
februari 1815 van Elba ontsnapte Napoleon rukte inmiddels met zijn legers
op naar het noorden in een poging de
Engelsen en de Pruisen te verslaan.
Zijn nederlaag in de Slag bij Waterloo
op 18 juni 1815 betekende het einde
van de 100 dagen van Napoleon.
Daarna, 15 jaar later, begon de Belgische Opstand tegen de Noordelijke
Nederlanden.
Ruud Adema, Egmond aan Zee.

Silva praktijk

Acupunctuur & Natuurgeneeskunde

December aanbieding

Ook voor ramen en kozijnen

Aromatouch ontspannende behandeling

Van € 65,00 voor € 50,00

Deze behandeling van 45 minuten verlicht lichamelijke en emotionele stress

Fijn voor jezelf en om een ander kado te doen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

www.silvapraktijk.nl

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Kerstactie VDEB voor inwoners van E-Binnen
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Maandag 28 december t/m
3 januari zijn wij GESLOTEN.

Wij wensen u
Prettige Feestdagen
en een Gezond 2021

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO'S
BENT U VAN HARTE WELKOM
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

In een tijd van virusangst, winkelsluitingen en beperkingen in de omgang met elkaar werd het tijd voor
een positief signaal naar onze leden en de overige inwoners. Ook al om het jaar van het 20-jarig jubileum
positief af te kunnen sluiten.
Die conclusie ontstond bij het bestuur enig speurwerk kwamen ze erachter pakketten rond te brengen. Samen
van de Vereniging Dorpsbelangen, dat er nog wel ‘blauwe druifjes’ te met het bestuur bestond het team van
de VDEB. Zo werd het idee geboren verkrijgen waren en dat werd uitein- ‘postbodes’ uit tien mensen. In enkele
om een bloembollenactie op te zet- delijk de definitieve keus. Vervolgens dagen tijd werd heel Egmond Binnen
ten in Egmond Binnen. Het jaar 2020 ging men op zoek naar een verpak- ‘overspoeld’ met het unieke Kerstpakwerd er niet leuker op naarmate de king en het drukwerk. Wat moest ket voorzien van een bijsluiter met
maanden verstreken. Veel evenemen- het gaan worden, een zakje, een de beste wensen voor iedereen. Een
ten mochten niet doorgaan, zoals doosje? Het werden zogenaamde geweldige samenwerking tussen de
Egmond op z’n Kop, de kermis werd ‘Brievenbusdoosjes’, doosjes die in Dorpsvereniging, de vrijwilligers en
een mini-kermis en veel andere zaken de meeste brievenbussen passen. Er de diverse ondernemers. De VDEB bewerden helemaal afgelast. Zelfs de werd een mooie bijsluiter ontworpen dankt hierbij de vrijwilligers voor hun
intocht van Sinterklaas ging dit jaar, en een nieuwe sticker geprint. Ver- enthousiaste inzet en hulpvaardigheid
helaas voor de kinderen, niet door. De volgens werd alles verzameld in het bij de verpakking en de bezorging.
sociale samenhang ( met een moeilijk JOEB-gebouw, waar een heel koppel Bloembollenbedrijf J. Hopman en Zn,
woord cohesie ) kwam onder druk te vrijwilligers bij elkaar kwam om de creativiteitsatelier: Bij Ellen, Drukkerij
staan. En dat gaat ten koste van de bestuursleden te assisteren. In één Belleman en de gemeente Bergen:
onderlinge sfeer en de verbinding in avond werden 11.000 bloembol- bedankt voor deze unieke samenwerhet dorp. Om die ontwikkeling een len verpakt in 1100 kleine doosjes, king! Het bestuur.
positieve draai te geven, werd het die vervolgens werden voorzien van
plan bedacht om iedereen in het dorp stickers en bijsluiters. Daarna werden Foto's (aangeleverd) - Een geeen verrassing te bezorgen met een er grote tassen gevuld met het juiste zamenlijke actie op initiatief
bloembollenpakket. Het probleem aantal doosjes per wijk. Daartoe was van VDEB voor de inwoners van
was echter dat de meeste bloem- het dorp onderverdeeld in een tiental Egmond-Binnen. Het was even
bollen alweer in de grond zaten. Na verschillende ‘buurten’. Er had zich werk, maar dan heb je ook wat…
een aantal bezorgers gemeld om de

Als
Voor een figurant, Komt het erop aan,
Als het erom spant, Om geen figuur te slaan.

JéGé

JOOOI
wekelijkse column

Kerst-Nieuwjaarswens
Het bestuur van VV Egmondia wenst haar
leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en
supporters, ondanks de Corona malaise, fijne
Kerstdagen en een prettige jaarwisseling en
vooral een goed en gezond 2021.
Helaas geen traditionele Nieuwjaarswedstrijd en aansluitende Nieuwjaarsreceptie
maar zodra we het virus hebben overwonnen
zijn we weer van de partij.

van KD de Bocht
Kersttijd was altijd al wat rustiger, behalve als je in de horeca zit uiteraard,
maar nu wordt het wel erg rustig. Met
de nieuwe virusvariant op komst zou
het zomaar nóg een stuk rustiger kunnen worden. Er is duidelijk paniek. De
wereld is radeloos, de regering redeloos, het land reddeloos? Dan eerst
maar eens lekker uitwaaien op strand.
Dat kan hier tenminste. Nóg wel…
- K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

1939
VV EGMONDIA
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Bestemmingsplan Watertoren naar raad

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

(van de redactie/John de Waard)

Het bestemmingsplan Watertoren kan wat het college betreft naar de gemeenteraad voor goedkeuring
en vaststelling. Het plan voor de bouw van een nieuwe sporthal en de realisatie van 34 woningen moest
op twee punten worden aangepast, oordeelde de Raad van State vorig jaar in september. Dat is nu gebeurd, stelt het college.
De afgelopen maanden heeft het college van Bergen het bestemmingsplan op deze punten aangepast en
aangescherpt. Op 28 januari vraagt
het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan.
Als de raad instemt en als daarna de
Afdeling Rechtspraak van de Raad
van State akkoord gaat, kan de bouw
van de sporthal en de woningen van
start. Voorafgaand aan die raadsver-

gadering wordt het plan op 12 januari nog in de commissie besproken.
Belanghebbenden kunnen daar hun
zienswijze nog laten horen en proberen ook politici daarvan te overtuigen.
Foto (aangeleverd) - Watertorenplan naar de raad in januari
2021 voor goedkeuring en vaststelling.

De 11-jarige Thomas Meereboer uit Bergen is gekozen als de eerste kinderburgemeester van de gemeente. Thomas werd gekozen uit een selectie van vijf kandidaten.
burgemeester officieel geïnstalleerd
tijdens de raadsvergadering.

Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS

OUDERWETS GEROOKTE PALING FILETS
per pak 100 gr € 6,95
TOP-KWALITEIT
lekker voor de feestdagen

200 gr € 12,50

per bak 500 gr € 30,-

VERSE SLIPTONG
van kilo € 17,50

max .4 kilo per klant

MOOIE DIKKE

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50

✄

GROTE GAMBA’S (zonder kop met schil)

Foto (aangeleverd) - Kinderburgemeester Thomas Meereboer
hier samen met de ‘grotemensenburgemeester’ Peter Rehwinkel.

van kilo € 17,50

max .5 kilo per klant
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 13,50

Kilo 12.50

Kilo  10.00

Het had zo mooi kunnen zijn…(tekst Cor Mooij)
Het zal u niet zijn ontgaan door al dat coronagedoe, geen Nieuwjaarsduik, geen Halve van Egmond, geen
Egmond-Pier-Egmond, geen Wandelmarathon Egmond en ga zo maar door. Tot 19 januari zit Nederland
op slot met een wereldwijde code oranje waarbij mensen worden aangeraden niet op vakantie te gaan
en ook niet te gaan vliegen.
De wereld staat op zijn kop. Hotel
Zuiderduin, waar normaliter alle gasten verblijven van Le Champion in
350 kamers en waar de organisatie
is gehuisvest, is ook gesloten tot 19
januari. Omdat de bar, het restaurant
en de eetzaal en ontbijtzaal niet open
mogen door de coronamaatregelen.
En een hotel zonder eten drinken, dat
kan je de gasten niet aandoen. Dus
alles is voor de Kerstmis en Oud en
Nieuw afgezegd. Een treurige zaak.
Voor alle horecaondernemers die een
grote financiële strop lijden.
Net zo treurig is het niet doorgaan

Warm gebakken LEKKERBEK
2 voor € 7,50 MOOIE GROTE HEERLIJK GEKRUID

✄

Thomas (11) eerste kinderburgemeester
Als kinderburgemeester vertegenwoordigt Thomas de kinderen uit de
gemeente: wat vinden kinderen belangrijk en waar vragen ze aandacht
voor? Daarnaast is de kinderburgemeester samen met de burgemeester
van Bergen aanwezig bij belangrijke
evenementen en bijzondere gebeurtenissen. In januari wordt de kinder-

✄

van de 2020 editie van de Halve
Marathon van Egmond. Bijna veertig
jaar geleden, in 1981, zat de grote
animator en oprichter van de Halve
Marathon van Egmond, Cees Lansbergen, bij het Pompplein met een
keukentafeltje van de camping, om
de binnenkomende lopers met de
hand te noteren. In die tijd liep het
parcours eerst nog door het dorp om
vervolgens via de Zeeweg de duinen
in te gaan. Wat was dat een gezellig
evenement om al die gekleurde lopers
in een lang lint door het dorp en de
duinen te zien gaan. Vanaf het strand

gingen de lopers dan door het Westeinde richting de Voorstraat en het
Pompplein. Honderden toeschouwers
(en nog geen duizenden) stonden er
langs het parcours en bij de finish was
het een drukte van belang. Na zoveel
jaar is dat alleen nog nostalgie, maar
gelukkig hebben we de foto’s nog….
Foto’s Cor Mooij; Nostalgie- Dit
jaar had het veertig jaar terug
geweest dat Cees Lansbergen
met zijn keukentafeltje bij het
pompplein zat om de binnenkomende deelnemers te noteren.
Geen vuurwerk, geen nieuwjaar
duik, geen E.P.E, geen Halve Marathon.

Wij wensen iedereen
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2021
Donderdag 7 januari zijn we er weer

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Luxe KERST KOEKEN 8 voor € 6,- en 16 voor € 10,Dagverse APPELTAARTEN
1 voor € 4,- en 3 voor € 10,Kerstafbak BROODJES 10 voor € 3,- en 20 voor € 5,Kerst afbak STOKBROOD olijven, walnoot, wit,volkoren
2 voor € 5,- + 3e gratis
KERSTSTOL 750 gram met zuiver amandelspijs € 5,Laatste pakken KERSTKOEKEN
2 voor € 5,- + 3e gratis
Mini witte,bruine,KRENTENBOLLEN 10 voor € 2,50
Lever de advertentie in en ontvang een zak witte puntjes cadeau!!!

Ziet uw
Groepenkast
er nog zo uit?
Dan wordt het
hoogtijd om
ons eens te
vragen..

ZENT
Schoonheidssalon

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

Bij u op de markt

EXTRAFONDUE
PITTIGEvoor 4 personen
KAAS
Pakketje 5 FRANSE KAZEN

00
3,95
10
voor maar 5,00

500 gram

Bij aankoop van kaas 10 boereneieren voor maar €1,00

BLACK LABEL
ROMIG BELEGEN

500 gram
500 gram

3,95
3,95

mager rundergehakt

Oude “stoppen” en
aardlek kunnen
een risico vormen..
Doe de meterkast
Check op:
meterkastcheck.nl

De Woerdense Kaasboer

heel kilo 8,98

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

botermalse
runderkogelbiefstukken
biologisch
topkwaliteit uit de beemster

verse hollandse kipfilet

heel kilo

9,98

topkwaliteit uit de beemsterhandgeknoopt 500 gr

9,98

biologisch topkwaliteit uit middenmeer

speciaal voor de kerst varkenshaas
biologisch

3 grote voor maar 9,98

filetrollade

