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Voor een waardig en gepast afscheid,

René Admiraal, Frank Ossen en
Marco Prins uit Wormer

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Diëten moeten we vergeten!
Coaching voor Mindset, Bewegen,
Voeding en Balans
Voor vergoedingen
kijk op
www.gezondenfitter.nl

Toppers lopen toch Halve Marathon
Vele hardlopers trokken op zondagmorgen toch de stoute schoenen aan om de door Corona afgelastte
halve marathon toch te lopen. Men liep in diverse verschillende groepjes van twee, drie, vijf en enkelingen die de 21 kilometer gingen lopen op het parcours van de Halve van Egmond. De meeste lopers
begonnen al vroeg aan hun avontuur, sommigen waren al om 08.30 vertrokken. Het werd steeds drukker
op het strand met vooral mountainbikers die op deze winderige zondagmorgen Egmond- Pier - Egmond
fietsten.

06 46434226

De Derpbikers uit Egmond trokken er hard aan. De bemanning van de KNRM, de sportievelingen, hadden aan het Bloedpad nog een aardige kluif. De oudjes van Loopgroep Egmond moesten er ook nog behoorlijk aan trekken. Op de Boulevard werden de Grootjes en de Eilanders opgewacht door hun familie die klaar stonden met bloemen en cadeautjes. Van
de Toppers die de Halve Marathon gingen lopen waren Frank Futselaar (Olympische kwalificatie marathon) trainer Gerard
van Lent, Remyo Tielsema, Ronald Schröer, Michel Butter die graag in de Halve Marathon afscheid had willen nemen van
atletiekprof, Jill Holterman en Kristof van Malderen. Tekst en foto’s Cor Mooij

Aanvang ontruiming locatie Kloosterweg voor
historische “STET “.
De locatie van het Rode Kruis gebouw aan de Kloosterweg wordt in de komende drie maanden ontruimd,
naar aanleiding van het plan om de historie hier te laten herleven.

Dorpsgenoot en oud-bestuurslid van
de VDEB, Leon Damink, tevens oud
raadslid voor Kies Lokaal, kwam al in
2004 met het idee om het “Stet “in

de oude schulpweg, naar het “Stet
“en daarna verder per zgn. schelpenschuit, door de polder werden
vervoerd naar de kalkovens richting
Alkmaar. Deze zgn.” schelpenvisserij
“kende een sterke bloeiperiode in
de 16e en 17e eeuw. Uiterlijk 1 april
moet het pand zijn afgevoerd. Er is
een projectgroep samengesteld met
direct omwonenden van de Kloosterweg en een afgevaardigde van de
Abdij samen met bestuursleden van
de VDEB om dit nieuwe plan te verwezenlijken.

zijn oude glorie te herstellen.
De plek heeft de historie van een
haventje van waaruit schelpen vanaf
het strand, per paard en wagen via

DORPSGENOTEN
WEKELIJKS OP

notaris:

DE MAIL???

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

GEEF JE OP
VIA INFO@
BELLEMAN.NL

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

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

072-5066171

DORPSGENOTEN
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In Memoriam Richard Blaauboer

Papa
Had met ieder van ons een speciale band.
Positief in het leven; geïnteresseerd en zorgzaam.
Onze grootste Fan is er niet meer.
Wat gaan we je missen.

Als een mokerslag bij heldere hemel kwam het nieuws binnen van het overlijden van Richard Blaauboer
op 53 jarige leeftijd. Richard die al meer dan dertien jaar de ledenadministratie bijhoudt van VV Egmondia was een man van weinig woorden.
met de verkopen van de toto formulieren waarbij zij iedere week hun
bijdrage leverden aan de club. Het
zal vreemd zijn langs de velden om
Richard met zijn roze haar en sigaretje in de mond niet meer te zien. Er
blijft een leegte achter. Als eerbetoon
krijgt hij op het veld van Egmondia
zijn laatste ronde. Hij is in familiekring
begraven. - Cor Mooij Erelid VV

Hij deed wat hij moest doen en stond
bij bijna alle uit en thuiswedstrijden
langs de lijn de verrichtingen van zijn
zonen Remco, Dennis en Tom te bekijken die in het eerste van Egmondia
spelen. Je vraagt je af waarom op zo’n
jonge leeftijd, waarom?? Maar op die
vraag krijg je nooit een antwoord.
De ouders van Richard, Tiny en Rong
Blaauboer waren vanaf de jaren 70 en
80 ook nauw betrokken bij Egmondia

“Onbegrijpelijk!”

Richard Gerrit Blaauboer
Richard

Egmondia

31 december 1967
Egmond aan Zee

Mooi sportweekend zonder wedstrijd

5 januari 2021
Egmond aan Zee

Remco & Manon
Dennis
Tom
Anja Scholten
C. Blaauboer-Mooij & R.H. Blaauboer †
Rob

Waar op zaterdag bij het fietsen van de Egmond- Pier- Egmond strandrace normaliter honderden mensen
langs het parcours en op het strand staan, zijn het nu de wandelaars die op de zaterdagmorgen in het
ochtendzonnetje liepen te genieten van het weer. Sebastian uit Egmond aan Zee had zijn startnummer
van vorig jaar nog op zijn fiets zitten,1445,

Het afscheid heeft inmiddels
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Winkelmanplantsoen 10,
1931 VV Egmond aan Zee

”Nooit meer die bijzondere lach”
”Nooit meer die bijzondere lach”
Geheel onverwachts is van ons heen gegaan,
”Nooit
meer
die bijzondere
lach”
mijn
zoon,
broer,
oom,
Geheel
onverwachts
iszwager
van onsenheen
gegaan,
mijn
zoon,
broer,
zwager
en
oom,
Geheel onverwachts
is van
ons heen gegaan,
Richard Gerrit
Blaauboer
mijn zoon, broer, zwager en oom,
Richard Gerrit Blaauboer
RichardRust
Gerrit
Blaauboer
zacht.
Rust zacht.
“Je weet maar nooit he” Toch waren
er vele mountainbikers die weliswaar
geen strandrace reden maar er wel
op uit gingen om de fietstocht naar
IJmuiden, Bergen of Camperduin
te maken. Het Move Bike team van
Monica Dekker waren zelfs uit Breda
naar Egmond gekomen om te gaan
lopen en fietsen, zij sliepen in een
busje op het parkeerterrein omdat hotel gesloten zijn en kookten hun potje
eten en soep naast de bus. Enkele

zacht.
C. BlaauboerRust
– Mooij
C. Blaauboer – Mooij
Rob en Jacqueline
C. Blaauboer – Mooij
Rob en Jacqueline
Martijn en Lisa
Rob en Jacqueline
Milan,
MartijnDjowie
en Lisa
Milan,
Djowie
Martijn
Lisa
Tessa
enen
Kenan
Milan,
Djowie
Melis,
Selma
Tessa en
Kenan
Melis,
Selma
Tessa en
Kenan

de altijd vriendelijke Ivar Slik.
Er stond een behoorlijke wind op
het vlakke strand en menig amateurrenner had daar moeite mee. Bij de
strandopgang werd een warme Chocomel of kop koffiegedronken bij de
Aprés skihut van de Uitkijk om daarna
snel naar huis te gaan.

prominente profs die normaal aan de
start staan van E.P.E. gingen er nu met
hun maatje een trainingswedstrijdje
van maken. Vorig jaar spraken zij een
Battle af, Laurens te Dam en Thomas
Dekker, dit jaar reden Niki Terpstra en
de Europees kampioen strandrace Ivar
Slik mee als koppel. “Het is niet anders maar we moeten toch in training
blijven, je weet maar nooit wanneer
er weer een strandrace komt, en dit
was wel een leuke koppelcours,” zij

Tekst en foto’s Cor Mooij

Ziet uw
Groepenkast
er nog zo uit?

Melis,
Selma
Vol
ongeloof
hebben wij kennis genomen
van het overlijden van de vader van onze vrienden

Dan wordt het
hoogtijd om
ons eens te
vragen..

Richard Blaauboer

Ik zou graag…

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de
naasten van Richard en we wensen hen veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies

Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,

dichtbij troostende
Oudevan“stoppen”
enwoorden willen zeggen.
Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,
aardlek
kunnen
nu je de
bodem onder je vandaan voelt zakken.
Ik
zou
zo graag een knuffel willen geven,
een risico jevormen..

ANNO NU
uitvaartverzorging

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.

Petra van der Meer

Karin Smit

Doe de meterkast
Check op:
meterkastcheck.nl

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

06 - 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Een gedicht van Monique Doets

DORPSGENOTEN

Brian, Boet, Coen, Daan, Daan, Jari, Jeffrey, Jelle,
Jip, Joeri, Jordy, Justin, Junjie, Kim, Marc, Marc,
Mats, Matthijs, Max, Mees, Nick, Nick, Onno,
Patrick, Rick, Roy, Sam, Thijs, Tim, Willem
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Hoeverdorpsfeest 2021 gaat niet door.

“Het kwam als een mokerslag
bij heldere hemel binnen”

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!

Helaas heeft het bestuur van het Hoeverdorpsfeest moeten besluiten om het Hoeverdorpsfeest 2021 niet

Met warme groet, Petra van der Meer en Karin
Smitte laten gaan.
door
Richard Blaauboer

is plotseling overleden.

Het vergt een ruime voorbereiding en
we schatten in dat het op 12 en 13
juni nog niet zo is dat we een gezellig en veilig Hoeverdorpsfeest voor

Wij wensen Remco -Tom – Dennis en familie
heel veel sterkte met dit zware verlies.
Ina en Cor Mooij
Egmont, Else, Renate, Patrick en kinderen

iedereen kunnen organiseren. Om nu
alvast duidelijkheid te geven kunnen
kraamhuurders en andere deelnemers
die aanwezig wilden zijn bij dit eve-

nement eventueel andere plannen
maken. We hopen in 2022 er voor iedereen weer een fantastisch feest van
te kunnen maken.

Jaap Wortel huisdichter Huize Agnes
Een kaaskop in Egmond aan Zee, één van de eerste gedichten uit een reeks van vele gedichten die Jaap
Wortel (88) uit bejaardenhuis huize Agnes maakte in 2017. Het is een hobby van de bejaarde maar nog
helder van geest oud Alkmaarse dat plotseling zomaar in hem opkwam.
ale verzekeringsbank, heeft het best ook heel dankbaar voor was. Hij heeft
naar zijn zin in Egmond. De bewoners ook een montage gemaakt van Owen
noemen hem de huisdichter van Huize Wijndal van AZ en hem deze toegeAgnes. Als er iemand jarig is, maakt stuurd. Een bedankbriefje en een foto
hij een gedicht, als hij jarig is maakt met handtekening was Wijndal zijn
hij een gedicht en trakteert de bewo- dank voor deze bejaarde dichter. Als
ners daarmee met een gebakje. Met je in gesprek bent met Jaap dan kokerst hangt zijn gedicht uitgeprint men de verhalen vanzelf en voorbeelop A3-formaat op het mededelin- den van zijn gedichten op tafel. Wij
gen bord bij de receptie. Hij is een van Dorpsgenoten zullen af en toe
enorme sportkenner van vele sporten dankbaar gebruik maken van zijn gezoals tennis, formule 1, wielrennen dichten om deze te publiceren, maar
van vooral Matthieu van der Poel alleen als het hem uitkomt want aan
en supporter van AZ waar hij zoveel het moeten presteren heeft hij een
Jaap Wortel die veertig jaar heeft plakboeken van bij hield dat hij deze hekel en dat kunnen wij Jaap Wortel
gewerkt als referendaris bij de Raad later aan de archivaris van AZ, Jan niet kwalijk nemen.
Van Alkmaar, tegenwoordig de Soci- Visser heeft geschonken die daar dan

Wij danken iedereen voor het meeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en trotse oma

Janny Zwart-Visser
Uw aanwezigheid, kaarten en bloemen
hebben ons goed gedaan.
Leo Zwart
Bert & Anita
Daisy, Lisa , Nikki

Een kaaskop in Egmond aan Zee

Jan & Yvonne

Verscholen achter de duinen van de Noordzee Ligt het drop Egmond aan Zee met al haar wel en wee.
Een aantrekkelijke badplaats met leuke terrasjes en een uitgestrekt strand Een dorp met vele evenementen zoals de Braderie, musea, de nieuwjaar duik visserijdag, de halve marathon en nog veel meer,
evenementen met een uiterst gezellige kant.

Maaike

Rust Zacht lieve
De vuurtoren J.C.J. van Speijk bepaald al sinds 1833 het aanzien van

BROWNIE

Werf voor hem sinds 1999 een waardig standbeeld
Als kleuter van 1 jaar zat ik- onder
de hoede van mijn moeder- toen al
in Egmond in de zee Ik ben nu 88,
de cirkel is rond en woon alweer bijna
5 jaar in Zorgcentrum Agnes en ben
daar heel gelukkig en tevree. Mijn slogan luidt dan ook tot slot:
Egmond aan Zee ooit de belangrijkste vissersplaats in Nederland Aan jou
heb ik als Alkmaarse kaaskop mijn
hart verpand!!! - Jaap Wortel

Egmond aan Zee. Nog elke avond
schijnt de van Speijk zijn vertrouwde
licht over dorp en zee En heb je wel
eens van Jacob Glas gehoord? Ook
wel Jaepie - Jaepie genoemdHij was
één van de bekendste redders uit de
Egmondse historie en wordt door de
Derpers zeer geroemd.
Hij was toentertijd vrijwilliger bij de
reddingmaatschappij en heeft talloze
mensen het leven gered en was voor
iedereen een voorbeeldEn als eerbetoon staat er bij strandopgang de

Je slaapt nu voor altijd in je mandje
met je dekentje in de hondenhemel.

‘Uitslagen alternatieve GrootEijlander Egmond halve marathon:

Je was 12,5 jaar bij ons
en je blijft voor altijd in ons hart.

1. Rob Groot 1:39:10
2. Dani Groot 1:52:39
3. Roy Groot 1:53:47
4. Sander Eijlander 1:55:42

Niet alleen wij, maar ook velen om ons heen,
zullen je ontzettend missen.

Wij zullen je nooit vergeten.

Familie Groot bedankt voor de
support!’

Familie Beukers

DEVOTIO
Ronald Koster

Uitvaartverzorger sinds 1992

Toewijding in uitvaartverzorging
Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Wij helpen u graag

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

072 5825521

DORPSGENOTEN

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

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085
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CONDITIETRAINING

Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

kijk op het rooster: FITNESS
PERSONAL�TRAINING
sportcenteregmond.nl

KICKBOKSEN

SPINNING

óók op Facebook en Insta

RAINING

Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

AL�TRAINING
G

Tekenbureau

FITNESS

Verbouw

Aan de buitenkant is er nog weinig vooruitgang te zien, behalve dat
je ziet dat er gewerkt wordt binnen in het pand op de hoek van
de Voorstraat en Pieterschotsmanstraat. De nieuwe eigenaar van
het vroegere stoomtramstation Ronald Koster (55) en Alies Koster
de Lange (50) trokken vijf jaar geleden naar Egmond omdat er een
pension te koop stond van de fam. Engel. Toen men ging kijken zagen
zij ook dat het pand aan de overkant te koop stond. Men ging informeren bij de makelaar en men was direct verknocht aan het gebouw
door zijn charme, ligging en voorgeschiedenis als stationsgebouw
van de stoomtram Egmond-Alkmaar-Bergen.

Renovatie
Onderhoud
vof

KICKBOKSEN

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

Er komt zicht in het Stoomtramstation

Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

FF r a

Administrations
Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Frank Klinkhamer

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

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

Gesudderde parelhoen

Ook voor ramen en kozijnen

aan uw deur!
met puree, zuurkool, appel & cranberry

2

€ 23,50

Bestellen?
www.het-woud.nl
Bezorgdagen: donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag

De bedoeling is een hotel te beginnen en het gebouw zo te verbouwen en te
restaureren dat het weer in zijn oude staat wordt teruggebracht in de tijden
van de het begin in de 1900 jaren als stationsgebouw. De vergunningen die
door de commissie en de gemeente zijn afgegeven om het pand in zijn originele
staat terug te brengen was positief nieuws. “Wij hebben het hier geweldig naar
onze zin en er is nog steeds veel werk aan de winkel maar het stationsgebouw
wordt met veel liefde gemaakt en daar nemen wij alle tijd voor,” aldus Ronald
en Alies die in de eerste klasse hun broodje zitten te eten en koffie te drinken.
Het loket waar men een treinkaartje kocht sloot aan in de tweede klasse en een
andere ruimte was bestemd voor de eerste klasse reizigers die iets meer geld
hadden te besteden. Het personentarief in 1915 voor een retourtje met de tram
naar Alkmaar en Bergen kostte in die tijd 0,90 cent. Op 21 december 1901
werd de NV Stoomtramwegmaatschappij Egmond-Alkmaar-Bergen opgericht
in Alkmaar. Er werden twee aparte lijnen aangelegd naar Bergen en Egmond
die verbonden waren in Alkmaar. In 1904 werden de bestekken aangemaakt
door Ir. A.G. den Boesterd om het aan te besteden. Aannemer C. Hartog uit
Alkmaar bouwde in Egmond aan Zee een stationsgebouw, locomotieven loods,
rijtuigenloods en een kolen loods. Op 20 juli 1905 werden de lijnen feestelijk
geopend. De reistijd voor het 8,19 km traject naar Alkmaar was 27 minuten en
er reden per dag 8 trams. Vanaf 1907 reden er 13 trams per dag omdat er door
een vereenvoudigd nieuw spoorweg reglement harder mocht worden gereden
werd daarmee de reistijd teruggebracht tot 20 minuten. Het tramstation heeft
dienstgedaan van 1905 tot 1934 toen de lijn werd opgeheven omdat er ruim
50,000 gulden verlies werd gedraaid mede door de invoering van bussen op de
verharde buitenwegen.

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

MELD JE AAN
VOOR DE
WEKELIJKSE
NIEUWSBRIEF !

De digitale krant voor Egmond

Informeert je iedere week over de lokale
politiek – uitgaan – kunst & cultuur – eten &
drinken - exposities - activiteiten, sport enz.

Nieuwsgierig naar de eerste editie? Neem een kijkje op onze site. Schrijf je in voor de
nieuwsbrief en ontvang de digitale krant iedere vrijdag om 12.00 uur gratis in je mailbox.

www.flessenpostuitegmond.nl
DORPSGENOTEN
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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
5/6, 12/13, 19/20, 26/27 JANUARI, 3/4 EN
10/11 FEBRUARI
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!!!!

Het stel heeft een uitvaartonderneming en zijn onder andere actief in de Haarlemmermeer, de Randstad en ook in de
Egmonden en de vraag was waarom gaan jullie dan hier een hotel beginnen. Het verzorgen van uitvaarten doen we
inmiddels ruim 25 jaar en is voor ons geen werk maar een passie. Het runnen van een kleinschalig hotel en bij voorkeur in
een badplaats was een droom die werkelijkheid gaat worden. Ronald is als klein jongetje ruim 15 jaren achtereen met zijn
ouders en zusje in Egmond op vakantie geweest. Dat wij uiteindelijk in Egmond terecht zijn gekomen is geen toeval. Diensten verlenen, in welke vorm dan ook, zit in ons bloed. Wij zijn een eigen uitvaartonderneming begonnen aangezien wij
ons niet kunnen vinden in de visie en werkwijze van de verschillende ondernemingen waar wij werkzaam zijn geweest.
Het ontbreekt vaak aan transparantie en daarnaast aan professionaliteit. Enkele jaren geleden zijn er in een jaar tijd zo’n
800 uitvaartondernemingen in Nederland bijgekomen. Het is een vrij beroep die je zonder opleiding en/of ervaring kunt
beginnen. Hierdoor ontbreekt het vaak aan professionaliteit en komt de branche vaak negatief in de publiciteit. Zorgen
voor is ontzorgen en vaak blijven nabestaanden met zorgen achter.

5

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

6

Linda Liefting

al v.a.

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

€ 5,50
per m 3

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

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

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

SCHILDERSBEDRIJF

D B
uBBeL
oeT
oor

BEUKERS
LaNk
eTer
roNwaTer

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Er is nog geen vooruitzicht in het noemen van een datum wanner het pand klaar is, zij willen geen druk en spanning
maar het plan is wel om over twee jaar naar Egmond te verhuizen. De gehele verbouwing die nu al vijfjaar duurt doen zij
allemaal zelf. “Er is ook wel commentaar geweest dat het er niet uitziet, maar als mensen ergens problemen mee hebben
moeten zij naar ons toekomen maar niet op een Facebook je gal spuwen.” Inmiddels zijn de nieuwe kozijnen gearriveerd
in de stijl van de originele ramen met boogspiegels zoals die er vroeger in zaten. De grote ramen aan de Noord- en
zuidkant zullen verdwijnen, want die zijn er in de vijftiger jaren ingezet, en zullen vervangen worden door smalle ramen
zoals het in het begin was. Elke dag dat zij hier kunnen werken zijn zij druk in de weer met bikken, schuren en iedere keer
weer verbaast staan van wat zij nu weer tegenkomen. Architect Dick Kooij heeft met blauwdrukken van vroeger nieuwe
tekeningen gemaakt van de buitenzijde van het gebouw en voor binnen i.v.m. de brandveiligheid.

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

ap.beukers@quicknet.nl

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

1) Pand Voorstraat- Pieterschotsmanstraat 2) Station Egmond met stoomtrammachinist en conducteur
3) Een leeg station aan Noordoostzijde4) Stoomtram passeert Egmond aan den Hoef 5) Overzicht tramspoorgebouw 6) Feest bij de opening stoomtrambaan in Voorstraat.
Tekst en redactie Cor Mooij - Foto’s m.m.v. Historisch archief Alkmaar-Foto Jonker en Cor Mooij

DORPSGENOTEN

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
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Oud en Nieuw
Nou ik was netdoende (bezig) (opoe)
Hier de man één plak roggebrood
Plak roggebrood opoe???
(Opa) Jansie je mot ze niet zo pesten,
hierzo de man een stuiver
Dank u opa. Zie je nou wel!!
We gaan weer veerderop.Dag oor, en
dank u wel!!
S’ Avonds (moeder) NOW???
Kijk moe in duppies en centen

1 stuiver, 1 gulden 20
Moeders, Zoooooo!!
Niet alles versnaaien hoor,
Nee moe
Allien een trekdrop en duimpiesdrop
bij Sientje Pek
Feest hoor!!!
Toen was geluk nog zo heel gewoon.

volg ons nu ook op Facebook
heerlijk gekruid

Warm Gebakken

Kledingbank Egmond heeft vanaf januari een nieuw tijdelijk onderkomen gevonden in het voormalige
schoolgebouw van De Boswaid in Egmond aan den Hoef. De gemeente Bergen stelt deze locatie beschikbaar aan de kledingbank. De bollenschuur waar de kledingbank sinds april vestigde wordt gesloopt om
op termijn woningbouw te realiseren. De kledingbank gaat in de tussentijd op zoek naar een permanente
locatie.
De kledingbank Egmond is in april atief van mevrouw Tuls van harte en Vanaf januari zit de kledingbank Egopgericht door Tamara Tuls uit Eg- werkten daarom ook graag mee aan mond dus in Egmond aan den Hoef,
mond aan Zee, als verlengstuk van de het vinden van een nieuw tijdelijk maar een definitieve oplossing is dit
voedselbank. Een plek waar mensen onderkomen voor de kledingbank. nog niet. Initiatiefneemster Tamara
terecht kunnen voor kleding, als zij Er zijn in onze gemeente nog steeds Tuls: ‘Deze geste vanuit de gemeente
daar zelf de middelen niet voor heb- honderden mensen die onder de ar- nemen we graag aan. Vanuit deze loben. ‘En helaas is dat heel hard no- moedegrens leven. Voor hen is het be- catie kunnen wij verder zoeken naar
dig in deze tijd’, zegt ook wethouder langrijk dat deze faciliteiten bestaan, een permanente locatie waar mawe
x .4 kilo
mensen kunnen blijven helpen.’ per klant
Valkering. ‘We ondersteunen dit initi- en dat ze blijven bestaan. Zeker nu.’

✄

Kledingbank Egmond tijdelijk in De Boswaid

Ouderwets Gerookte

KIBBELING 250 gr € 5,- ZALM ZIJDES

Alleen tegen inlevering van de bon

Appie Aartsen Stam

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

p/st € 7,50

2e halfpond € 1,50 2 voor € 12,50
(dus 500 gr € 6,50)

Verse

Verse SCHELVIS ZEEBAARS FILETS
€ 4,- 3 voor € 10,
deze week p.st.
Alleen tegen inlevering van de bon
TOP-kwaliteit kilo €5,- 4e GRATIS

✄

Moe, maggen we nee Opa en Opoe
Nieuwjaarwensen
Ja voorouit maar, Niet druk doen en
niks vragen!
Nee Moe!!!
Dag opa en Opoe Gelukkig nieuwjaar!!!
Zo benne jullie deer (opa)
Nou jullie treffen het, Met hoeveel
Rampellesanten (derps) benne jollie?

De Woerdense Kaasboer

EXTRA PITTIGE
GRASKAAS
BLACK LABEL

Bij u op de markt

33,,9595
500 gram 3,95
500 gram 3,95
500gram
gram
500

EXTRA PITTIGE

10 boeren eieren voor €1,00 bij aankoop van kaas
Kilo 12.50

botermalse runderentre

Kilo  10.00
verse hollandse kippendijenfilet
biologisch topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

de lekkerste bal van nederland! mager rundergehakt

heel kilo
shoarmavlees (gemaakt van kippendijenfilet)
biologisch topkwaliteit uit middenmeer
heel kilo
biologisch topkwaliteit uit de beemster

cote

3 grote voor maar 9,98

MOOIE DIKKE
9,98

8,98
9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

Thuisonderwijs op basisschool De Branding
Net als op alle scholen voor regulier onderwijs is ook op basisschool De Branding sinds maandag 4 januari het thuiswerken weer een feit. Het team van de school en de leerlingen zijn hier tijdens de eerste
lockdown in maart al mee in aanraking geweest en zijn dus bekend met het leren op afstand. Toch is het
voor veel kinderen best wel weer even schakelen: Zij missen hun klasgenoten, leerkracht en de gezelligheid op school. Daarnaast is het voor ouders een enorme uitdaging om naast het werk dat zij zelf doen
de kinderen te begeleiden.
Om kwalitatief goed onderwijs te
kunnen geven heeft het team van
De Branding een doorgaande lijn in
het leren op afstand aangebracht. Zo
ontvangt iedere groep dagelijks een
planning, zijn er (live) instructiemomenten en hebben de leerkrachten

veel contact met de kinderen en hun
ouders.
Ondanks het thuiswerken is het niet
helemaal stil in de school. Kwetsbare
kinderen en de kinderen van ouders
met cruciale beroepen worden op
school opgevangen. Zij werken aan

elke donderdag op uw weekmarkt

HAVERKOEKEN appelkaneel of rozijnen cranberry 5 voor € 5,50
BITTERKOEKJES, VANILLE NOOTJES,
WEESPERMOPPEN, KLEINE COCOS
20 voor € 3,50

Lever de advertentie in en ontvang 2 grote slagroom soesen voor maar € 1,-

de dagtaken met begeleiding van
één of twee leerkrachten. Voor deze
kinderen verzorgt ook de BSO van de
Branding de opvang, op deze manier
worden de kinderen in hun vertrouwde omgeving opgevangen om te leren
en te spelen.

Ervaar de waarde
van uw tuin!

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

Dan
Wat vangt men voor vis?, Het seizoen zit op slot.
Dan de vis die er is:, Dan vangt men bot.

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

JéGé

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Am's
Voedingsadvies

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.

Vergoeding via zorgverzekeraar

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

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

P

Persoonlijke begeleiding

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Zelf bepalen wat je eet

www.amsvoedingsadvies.nl
info@amsvoedingsadvies.nl

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

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

