11 ma 1:58
10:20 14:19 22:50
12 di
2:51
10:44 15:09 23:44
13 wo 3:45
11:46 15:57
NM
14 do
1:56
4:28
12:26 16:46
WATERSTANDEN
JANUARI
15 vrNM=Nieuwe
2:46 Maan
5:12
13:16Kwartier
17:25
• EK=Eerste
LK=Laatste
16 za
3:26 Kwartier
5:56 • VM=Volle
13:59 Maan
18:15
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
17 zo Doodtij:
3:51 1-26:39
14:56
18:55
dagen na
LK en EK
met
dank
aan
WebcamEgmond.nl
18 ma
3:57
7:19
15:46 19:39
Laagwater Hoogwater
19 di
4:35
8:05
16:26 20:25
20 wo
5:16
8:45
16:55 21:15 EK
21 do
5:24
9:35
17:20 22:09
22 vr
5:24 10:29 17:55 23:15
23 za
6:27 11:34 19:05
24 zo
0:35
7:50 12:55 19:54
25 ma 1:46
9:20 13:56 21:17
26 di
2:30
10:24 14:40 22:35
27 wo 3:15
11:25 15:26 23:45
28 do
3:49
11:54 15:59
VM

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info
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vr

0:30

4:28

12:35

16:37

31

zo

3:05

5:41

13:46

17:50

30 za
2:10 en5:05
13:05 17:15
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom
Bakkum
Nrd.
Juli
1 do
5:24
9:44
18:46 22:15 LK
2 vr
6:26 10:56 19:14 23:05
3 za
7:10
11:55 20:10
4 zo
0:26
8:06 13:05 21:00
5 ma 1:26
8:50 14:06 21:55
6
di
2:14
9:44 14:55 23:05
7 wo 3:10
11:00 15:39 23:55
8 do
3:49
12:20 16:19
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM
9 vr
0:46
4:35
12:57 16:59
za
1:15 Egmond
5:04
13:27
17:36Hoef
NM
Lamoraalweg 53B Ind.terrein10
de Weidjes
aan den
11 zo
1:34
5:46
14:00 18:09
12 ma
2:16
6:15
14:30 18:46
13 di
2:46
6:55
14:54 19:18
14 wo
3:15
7:28
15:46 19:59
15 do
4:06
8:16
16:15 20:41
16 vr
4:35
8:59
17:06 21:35
17 za
5:15
9:55
17:55 22:35 EK
18 zo
6:04 11:06 18:34 23:34
19 ma
7:04 12:12 19:34
20 di
0:46
8:30 13:26 21:04
21 wo 1:49
9:50 14:28 23:00
22 do
2:52
11:30 15:25 23:35
23 vr
3:45
12:30 16:19
24 za
0:20
4:35
14:36 17:08 VM
25 zo
0:59
5:20
15:26 17:50
26 ma
1:55
6:07
16:11 18:35
27 di
2:34
6:55
16:46 19:19
28 wo
3:35
7:35
17:22 20:05
29 do
4:36
8:26
17:46 20:46
30 vr
5:26
9:05
18:05 21:29
31 za
5:55 10:00 18:24 22:15 LK

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33

Corona vaccinatie in Alkmaar - besmettingen in
omgeving ernstig
De samenwerkende huisartsen in de Egmonden worden dagelijks plat gebeld van mensen
die willen weten hoe of wanneer er gevaccineerd gaat worden tegen de COVID19 pandemie.
“Het is warrig en onduidelijk hoe het gaat lopen zeker op zo’n grote schaal maar wat wel
duidelijk is dat vanaf gisteren, 18 januari, de zorgmedewerkers van de Prins Hendrik Stichting
en van Zorgcentrum Huize Agnes voor de eerste vaccinaties in aanmerking komen. Deze zullen gevaccineerd worden in Alkmaar.”

Dan wordt het
hoogtijd om
ons eens te
vragen..

bijgepraat maar er is in de tweede
kamer veel weerstand tegen deze
avondklok. Voor alle duidelijkheid, er
is een verschil tussen positief besmet
zijn of besmet zijn. Is een huisgenoot
positief getest dan moet hij 10 dagen
in Quarantaine maar dan is de andere
huisgenoot of medebewoner wel besmet en moet deze ook in quarantaine die zich na vijf dagen moet laten
testen op het Covid 19 virus ( Corona)
bij de GGD.
De mensen nemen de situatie niet
zo serieus maar de situatie is op dit
moment heel ernstig door de Britse
variant, blijf zo veel mogelijk thuis en
houdt de anderhalve meter afstand. -

maken van deze locaties. De Britse
variant baart grote zorgen, het demissionaire kabinet is het afgelopen
weekend bijgepraat dat het op dit
ogenblik zeer kwetsbaar is en dat er
rondom onze gemeente vele uitbraken zijn te melden zoals in Heerhugowaard, Bergen, Alkmaar, en Castricum. De basisscholen blijven langer
gesloten tot 8 februari. Beperkingen
zijn nodig totdat er een “gunstig seizoeneffect is” en tot er een vorm is
van groepsimmuniteit door de infecties en vaccinaties, zo schrijven de
OMT deskundigen. Een avondklok is
nog steeds een optie die men wil invoeren van 20.00 uur tot 04.00 uur s
’nachts. Het demissionaire kabinet is
hier door het RIVM en het OMT over

De medewerkers van de Zorgcirkel
zijn verheugd over dit bericht. “Wanneer de inwoners van de Egmonden
hun prik krijgen hangt ook af van het
aantal vaccins die wij krijgen, maar
de kwetsbaren groepen, ouderen van
75+ zullen voorrang krijgen, wij hebben daar regelmatig overleg over met
elkaar, ” aldus Dr. Michiel Zwartkruis
die spreekt namens alle Egmondse
huisartsen. De massale griepprik die
de inwoners in november vorig jaar
hebben gehad in de Hanswijk en in
de Sporthal was goed bevallen, zeker
doordat er verspreid geprikt werd op
postcode en wijk waardoor er meer
afstand gehouden werd van elkaar.
De huisartsen zullen ook voor deze
vaccinatie waarschijnlijk weer gebruik

Ziet uw
Groepenkast
er nog zo uit?

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

Tekst en foto: Cor Mooij

Opening Hospice Egmond schuift verder op
De opening van Hospice Egmond wordt in verband met de verlenging van de landelijke lockdown verder uitgesteld. Het bestuur voelt een grote verantwoordelijkheid voor de vele vrijwilligers, die voor een belangrijk deel in verband met hun leeftijd tot de risicogroep behoren.

DORPSGENOTEN

voorheen werkzaam voor Memento Mori

men. ‘Dit is wat het is’ zegt voorzitter Jan Mesu, ‘We hebben straks een
prachtig hospice, maar we moeten nu
nog even volhouden en de lockdown
respecteren.’

de bedden. Maar het bestuur zal alles vanaf 9 februari startklaar hebben
om eventueel proef te kunnen draaien
met de vrijwilligers zodra de maatregelen vanuit het RIVM en de regering
dat toelaten. Snel daarna kan het
hospice echt in gebruik worden geno-

Wel wordt er in en rondom het gebouw nog hard gewerkt om alles tot
in de puntjes af te kunnen werken.
Zo zijn er vandaag voor elke kamer
bankjes geplaatst op de terrassen en
is er een jonge beukenhaag geplant.
Het wachten is nog op de levering van

Voor een waardig en gepast afscheid,
Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Pastoor Scheltinga verlaat Egmond

Na een rijk en liefdevol leven
heeft ze moedig en puur afscheid genomen.
We zullen haar ontzettend missen.

De Corona crisis heeft ook zijn sporen in de Oud- Katholieke kerk achtergelaten. De parochianen kunnen al maandenlang niet meer naar de kerk en dat houd in dat de inkomsten voor
de kerk ook hieronder te lijden heeft.

Onze allerliefste

comités en deed veel vrijwilligerswerk
voor o.a. RTV’80. Velen vinden het
een uitdaging en anderen zullen hem
missen, zij vonden hem een goede
en inspirerende pastoor die mensen
bewoog naar de kerk te gaan. Wij
van Dorpsgenoten wensen hem veel
succes in de nieuwe gemeente Amersfoort. - Tekst en Foto Cor Mooij

Er komen wijzigingen in de pastorale
bezetting van de parochies in Nederland, zo ook in Egmond aan Zee. Pastoor Rudolf Scheltinga sinds november 2009 werkzaam in Egmond zal
deze zomer een overstap maken naar
de OK parochie in Amersfoort. Het
zal voor de Egmondse gemeenschap
een gemis worden. Hij zat in allerlei

Truus Visje
Amsterdam 21 april 1937

† Alkmaar 14 januari 2021

Arie Visje
Marijke en Fred
Sander en Funda
Felix
Tim en Arijana
Rob en Caroline
Eefje
Bas

INGEZONDEN: Bebouwing AZC en naastgelegen
land goed of gemiste kans?
De bebouwing met ongeveer 164 woningen op het voormalig AZC terrein en het Delvers duin
tussen Egmond aan Zee en Egmond a.d. Hoef wordt gepresenteerd als een oplossing voor de
woningnood in de gemeente Bergen. Let op: de gemeente Bergen, niet voor de Egmonders,
daar zijn de woningen, met name villa's en landhuizen, op ongeveer 30 sociale huurwoningen na gewoonweg te duur voor, zelfs als je een doorstromer bent om je eigen huis door te
zetten naar je kinderen.
doorstromers uit de Randstad, zeker
als je daarvoor het doorzicht van de
Herenweg naar de Duinen dichtzet.
Dus wij denken: gemiste kans, vrijwel
geen woning voor de Egmondse woningzoekers maar wel een uniek stuk
doorzicht en natuur naar onze duinen
dicht gezet. - A. Wolkers

hebben met de hoge prijzen die ze
voor hun woningen kunnen krijgen.
Als aanwonende van deze twee percelen hebben wij natuurlijk meer inzicht in de plannen van de gemeente,
en willen ook onze medebewoners
hiervan op de hoogte brengen. Woningen voor de jeugd graag, maar als
het even kan geen woningen voor de

Trots was Wethouder Valkering toen
hij zei: we hebben maar 30% van de
woningen “boven” de 4 ton
kunnen houden. Als je dat leest dan
begrijp je dat er voor onze kinderen
echt geen betaalbare woningen te
koop zijn en mag je aannemen dat
de Wethouder bedoelt de woningzoekende uit de Randstad die mazzel

Correspondentieadres:
Arie Visje, Herenweg 77B, 1935 AD Egmond-Binnen

Lieve mensen,
bedankt voor het medeleven
bij het afscheid van

Sjaan Melker-Apeldoorn

Waardig afscheid Richard Blaauboer op het
voetbalveld Egmondia

weduwe van Piet Melker
De prachtige bloemen, vele kaarten,
warme woorden,
de laatste groet langs de route naar de abdij,
heeft ons kracht gegeven om
door te gaan zonder Sjaan.

Zijn hart lag bij Egmondia, zijn familie was Egmondia en zijn kinderen voetballen bij Egmondia, maar de klap die bij heldere hemel binnenkwam is keihard aangekomen. Zo omschreef
voorzitter Jan de Jong Richard Blaauboer die op de veel te jonge leeftijd van 53 jaar is
overleden. Iedere zondag stond hij langs de lijn vaak op zijn vertrouwde plekje zijn jongens
aan te moedigen die in het eerste elftal van de Club spelen. Storm of regen het deerde hem
niet, hij was er altijd. Dertien jaar lang heeft hij de ledenadministratie bijgehouden en had
veel contact met Jan de Jong.

Speciale dank aan de buren,
kennissen en vooral de klusjesmannen.
Familie Apeldoorn
Januari 2021

Bengaals vuurwerk in de tribune

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Afscheid in de middelcirkel
Een warm onthaal was er op het voet- de tekst “Rust zacht Richard”. Toen gezelschap afscheid genomen van
balveld waar vele honderden mensen de lijkwagen een ronde deed op het A Richard Blaauboer die hierna in begehoor hebben gegeven aan de op- Veld en op de tribune Bengaals vuur- sloten kring werd begraven op de alroep om Richard een laatste groet te werk werd ontstoken klonk er applaus gemene begraafplaats in Egmond aan
Ik zou zo graag
arm om
je heen
willen
leggen, rustplaats
Zee.eenOok
naar
zijn
laatste
brengen en op deze manier afscheid rondom het veld. Op de middencirkel
van dichtbij
troostende
woorden
willen zeggen.
stond
er een
erehaag
van voetballers
te nemen van een lid uit de Egmondia werden samen met spelers van het
Ik zou zoen
graag
je hand vast
vrienden
diewillen
oppakken,
die wijze afscheid
familie. Een zee aan bloemen lag er 1e,2e, en 3e elftal enkele vuurpijlen
ANNO alsNU
nu je de bodem onder je vandaan voelt zakken.
namen van een echte Egmondiaan. eerbetoon aan hun
te wachten, hij hield van vooral veel afgeschoten
uitvaartverzorging
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
kleur en die kreeg hij. De vrienden- grootste Fan en als eerbetoon aan de Tekst en foto’s Cor Mooij
als je door alle emoties staat te beven.
groep van Remco, Dennis en Tom familie Blaauboer. Na deze ceremoIk zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,
nievan
werd
in
de
kantine
door
een
klein
hadden een spandoek gemaakt metPetra
der Meer
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.

Ik zou graag…

Door

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

SCHILDERSBEDRIJF

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.

06 - 41 73 95 49

Het lag niet aan de lijn, de ontsporing info@uitvaartannonu.nl
die dag.
Het lag aan de trein, door buitensporigwww.uitvaartannonu.nl
gedrag
JéGé

VAN DE GIESEN

Karin Smit

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

06 - 81 35 81 10

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Een gedicht van Monique Doets

DORPSGENOTEN
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Want persoonlijk contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!
KINDEROPVANG DE POPPENKAST

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.

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.

Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

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

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

Het sneeuwde even
De verwachtingen waren hoog gespannen, eindelijk zouden wij een pak sneeuw krijgen
waarbij we weer eens ouderwets kunnen gaan sleeën, lekker wandelen of langlaufen.
Als je door de duinen liep was het wel
wit maar de temperatuur was wel wat
aan hoge kant om er een mooi pak
van te maken. Dus ging men maar
lekker wandelen en een beetje baggeren door de sneeuw. Kinderen gingen

man Adrie maakte er mooie foto van.
Peter en Carla Verhoeven uit Wormerveer zochten bij Egmond-Binnen ook
het bos op en maakten dit winterse
plaatje. Voor volgend jaar op de kerstkaart?? - Tekst Cor Mooij

de straat op om toch nog sneeuwballen te gooien, maar Nicole Weijling
ging de wandelroute verkennen waar
zij normaal met wat oudere cliënten
de oefeningen doet om alles weer
een beetje soepel te krijgen. Haar

Flessenpost nieuwe digitale krant voor Egmond
Egmond is een digitale krant rijker; Flessenpost uit Egmond. Gerard Zonneveld en John de
Waard zijn de gezichten achter Flessenpost uit Egmond. Gerard en John kennen elkaar al
lange tijd.

TE HUUR
Motorstalling

in het centrum van
Egmond aan Zee
Vorstvrij en kurkdroog
Stroompunt voor druppellader
Eigen locker voor kleding en helm
Eigen sleutel,
dus 24/7 toegankelijk
€39,50 per maand
Bij interesse

tieadres info@belleman.nl of info@
dorpsgenotenegmond.nl.
Gerard
heeft zijn commerciële ervaring opgedaan bij veel verschillende edities van
het Noordhollands Dagblad, waarvan
de laatste 10 jaar bij het Haarlems
Dagblad. Na zijn dagbladcarrière is
Gerard als zelfstandig commercieel
adviseur voor onder meer uitgeverijen
gaan werken. Daar heeft hij voor uiteenlopende projecten de commerciële
begeleiding en verkoop gedaan, zoals voor bladen, websites en andere
vormen van uitgaven en media. ‘We
vullen elkaar goed aan en met zijn
tweeën hebben we er veel zin in om
van Flessenpost uit Egmond een veel
gelezen en geprezen uitgave te maken, met voor iedereen iets leuks of
interessants om te lezen’, aldus het
duo. Iedere vrijdag om 12.00 uur
komt de nieuwe editie uit. - John

Heb jij nog een paar
uurtjes over voor je
dorpsgenoten?
Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

www.hospice-egmond.nl

06-55187575

MELS is open voor window shopping
zo. en ma. van 13.00-16.00 en di. t/m za.. van 11.00-16.00
Bel voor vragen en bestellingen 072-5062370

Onder meer van het bestuur van Zeevogels, maar ook omdat ze in hun
jeugd dorpsgenoten waren en bij elkaar in de buurt woonden. John heeft
veel ervaring in de journalistiek: van
vakbladjournalistiek tot eindredacteur

bij de regionale sport en als redacteur
bij lokale media. Hij werkt inmiddels
al geruime tijd als zelfstandig schrijver en de afgelopen vier jaar maakte
hij Dorpsgenoten, deze redactie is nu
overgenomen door Cor Mooij, redac-

de Waard en Gerard Zonneveld
(foto aangeleverd)

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

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

MELD JE AAN
VOOR DE
WEKELIJKSE
NIEUWSBRIEF !

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

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

De gratis digitale krant voor Egmond

Nieuwsgierig naar de tweede 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.

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

DORPSGENOTEN
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Am's
Voedingsadvies
Vergoeding via zorgverzekeraar
Persoonlijke begeleiding
Zelf bepalen wat je eet

www.amsvoedingsadvies.nl
info@amsvoedingsadvies.nl

1

“De Watertoren”
Definitief einde van tijdperk

072-5064258 of 5065399

Toen in 1969 de Egmondse watertoren ter ziele was gegaan
luidde dat een nieuw tijdperk in waarbij geen terugkeer meer
mogelijk was. Toen tegen het einde van 1969 de contouren
van de nieuwe sporthal zichtbaar waren en in oktober de
vlag werd gehesen door de toenmalige wethouder J. Klaasen
voor het hoogste punt, was het eerste doel bereikt voor de
Egmondse gemeenschap en de vele sportliefhebbers uit de
regio.

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

By
Mar

prullenbak verwees. Wethouder Klaas
Valkering zou een truck bedenken
om de bouw toch door te laten gaan,
maar luisterde te weinig naar de wensen van de omwonenden die enkele
aanpassingen wilden en niet wat nu
gebeurde dat het eerdere plan uit la
werd gehaald en de nieuwe aanpassingen niet zijn meegenomen. Het
plan wat er nu ligt en waar de gemeenteraad op 28 januari over gaat
beslissen volgt precies de aanbevelingen van de Raad van State. Het
contract met de BAM is ontbonden,
de vooruitbetaling wordt teruggestort
en de nieuw aan te wijzen bouwer
gaat na betaling van de tekeningen
die de gemeente heeft teruggekocht

zaalvoetbalwedstrijd van b.v. White
Stones, het darten, klaverjassen, een
bruiloft of een verjaardagsfeest zullen
gemist worden. Onno Tijm die zich jarenlang heeft ingezet om de sporthal
met kunst en vliegwerk zolang als
mogelijk open te houden, wordt nu
zoals het zich laat aanzien bedankt
voor zijn diensten. De beloften van de
ontslagen project leider Eric van Hout
en wethouder Peter van Huissteden
dat hij voor alles gecompenseerd zou
worden houden geen stand. Op 28
januari 2021 neemt de gemeenteraad
een besluit over de sporthal en de te
bouwen woningen op het watertoren
terrein nadat eerder de raad van state
het plan in september 2019 naar de

maatje +
42 t/m 56

2
op 23 februari 1973 in het bijzijn van
het bestuur onder voorzitterschap
van P.L. Zwart. Van het toenmalige
bestuur zijn er nog weinig in leven,
het stichtingsbestuur zag er als volgt
uit P.L. Zwart voorzitter, L.C. Groot secretaris en Cees Wijn penningmeester.
Leden waren J. Mellema, J. Groot, E.
Schots, J.W. Suurbeek, P. Verschuur, D.
Zuiderveld en C. Zwart. Het restaurant
en het sportcafé speelt in deze tijd
een belangrijke sociale rol als ontmoetingsplaats na een evenement of
sportwedstrijd. Helaas door de Corona maatregelen is het sportcafé op
slot en heeft de beheerder Onno Tijm
van de sporthal en het sportcafé geen
werk meer. Zijn inkomsten liggen stil
en de vooruitzichten voor een nieuw
sportcafé in de nieuw te bouwen
sporthal zijn ook somber te noemen
omdat het college niet in wil zien
wat voor sociale gevolgen dit heeft
als het geen ruim sportcafé meer
heeft. De gezellige avonden na een

Op 24 april 1970 verrichtte Mr. F.J.
Kranenburg als commissaris van de
Koningin de opening. De sporthal had
een speeloppervlak van 32 X 42.50
meter met uitschuifbare tribunes en
was geschikt voor Top zaalvoetbal,
zaalhandbal, volleybal, turnen, tennis
en badminton. De hal was geschikt
voor allerlei activiteiten en deed ook
dienst als theater voor allerlei concerten e.d. Een nieuw element was dat er
ook kleine sportzaal was toegevoegd
van 10 X 18 meter voor schoolgymnastiek, Boksen, judo, tafeltennis en
heeft een kunststof vloer. De sporthal
heeft een hardhouten vloer die nog
steeds uitstekend functioneert. Twee
jaar later werd een aanvang gemaakt
met de bouw van het zwembad. Op 9
februari 1973 om 13.00 uur stroomde
het eerste water in het bassin en had
Egmond er weer een top accommodatie bij die heel belangrijk was voor
de inwoners en het toerisme. Burgemeester Bakker verrichtte de opening
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www.fysiotherapieronde.nl

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

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
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Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

3

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

DORPSGENOTEN

sporthal in gebruik genomen door de
scholen van Egmond. Op donderdag
23 november 1978 stroomde er weer
water in het nieuwe zwembad. Bedrijfsleider Piet Dekker van de sporthal en C. Houtenbos bedrijfsleider van
het zwembad waren trots dat de bevolking en het bestuur zo slagvaardig
hebben gehandeld. Nu is het afwachten of het huidige college ook zo slagvaardig is over de nieuw te bouwen
sporthal helaas zonder zwembad.

van de BAM aan de slag. Het doet
mij meteen terugdenken aan die 1e
december in 1977 toen om 05.30 uur
brand uitbrak in het sportcomplex en
het werk van vele uren en jaren verloren ging. Een afschuwelijk gezicht
was dat om na vele uren van een inferno een troosteloze ruïne te zien van
een sporthal en zwembad waar alleen
nog een zaalvoetbaldoeltje overeind
stond. Door een snel opgezette actie
van de inwoners van Egmond om geld
in te zamelen met allerlei acties voor
de herbouw van het sportcomplex
kwamen diezelfde dag nog vertegenwoordigers van de Fa. Pelikaan uit
Tilburg en Fa. Gizon uit Numansdorp
om te praten over de herbouw van de
sportaccommodatie. De plannen werden ingediend en goedgekeurd en op
10 maart 1978 om 20.30 uur werd de
opdracht verstrekt aan de heer B Pelikaan tot herbouw van het sportcomplex. In oktober 1978 werd de nieuwe

5

Foto 1-5 ) 1 december 1977
brandde de sporthal en het
zwembad geheel tot de grond af,
het zaalvoetbaldoeltje stond nog
overeind. Foto 6) Het toenmalige
bestuur van het sportcentrum
staat er verslagen bij. V.L.N.R.
L.C. Groot- P.L. Zwart- J.GrootC. Wijn en P. Verschuur 7) Onno
Tijm en Peter van Huissteden
Tekst en foto's Cor Mooij.

20 JANUARI 2021 - NR. 826

WE HEBBEN NOG

RUIMTE KNRM reddingboot kwam 34 keer
in actie

al v.a.

€ 5,50

6

per m 3

De KNRM reddingboot Adriaan Hendrik uit Egmond aan Zee
kwam het afgelopen jaar 2020 34 keer in actie bij reddingen
op de Noordzee.

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
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* particuliere
was * bejaardenwas
notaris:
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

mr. Erica van NimwegenDijkstra

INGEZONDEN: Waardeloos Watertorenplan

wasserij
dubbelblank

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

Het Watertorengebied is de grootste, min of meer omvangrijke, bouwlocatie van Egmond aan Zee. Het college van B&W
van Bergen wil nu dat de Gemeenteraad het, nagenoeg ongewijzigde, plan opnieuw vaststelt. Na jaren van stilte, wordt
er nu op geen enkele manier rekening gehouden met wat een
paar jaar geleden, door de Inwoners van Egmond aan Zee
naar voren is gebracht. Er ligt een plan dat geen recht doet
aan wat Derp nodig heeft.
wel dure advocaten in moeten huren?
Volkshuisvesting dient in de huidige
tijd prioriteit 1 van een gemeente te
zijn, in onze gemeente blijkbaar niet.
Verder blijft het verbazingwekkend
dat er een kapitale Sporthal neergezet wordt, zonder dat men precies
uitgedacht heeft wat er in dat pand
moet gebeuren. Als de stenen er maar
staan, komt de rest vanzelf wel, lijkt
men te denken. Ook de huidige beheerder, is duidelijk in zijn oordeel: zo
gaat het niet werken.
Het zal stedenbouwkundig, architectonisch allemaal wel prachtig
zijn, het gaat er om wat de mensen
er mee doen….Dit plan komt voort
uit een periode waarin de gemeente
Bergen zich niets gelegen liet liggen
aan de mening van de inwoners. Dit
college geeft er nu blijk van dat men
op deze locatie in precies deze valkuil
dondert. Uiteindelijk moeten de inwoners er gebruik van gaan maken of
wonen. Luister dan naar de mensen.
En niet zeggen dat het de schuld van
de provincie of de projectontwikkelaar is (“De overeenkomsten zijn al
getekend….”). Er zijn geen, voor de
buitenwacht zichtbare, initiatieven om
tot een beter plan te komen, geweest.
De Gemeenteraad moet deze gang
van zaken zonder dralen herstellen. -

Het plan behelst nu de bouw van
een Sporthal en 34 koopwoningen,
waarvan 15 CPO, welke als een soort
schaamlap, gezien wordt als sociale
woningbouw. Dit woningbouwprogramma is meer dan onvoldoende.
Met alle gedoe over de zomerhuizen
van de afgelopen jaren, is het voor
een starter bijna ondoenlijk om een
huurwoning te vinden. Zo kon je in
die kleine behuizing, gaan sparen
voor een koopwoning (als je dat zou
willen.). Senioren in een te grote
koopwoning die kleiner willen wonen,
misschien wel willen huren, vinden op
deze locatie ook geen oplossing. Het
college trekt zich niets aan van de
discussies over het tekort aan sociale
huurwoningen in Nederland. De grote
behoefte aan betaalbare huurwoningen, voor jong en oud, die toewijsbaar
blijven, gaat blijkbaar voorbij aan de
gemeente Bergen. Op het Watertorenterrein kunnen meer woningen
gebouwd worden en als de Sporthal
op een andere locatie gebouwd wordt
nog veel meer. De inspraak jaren geleden liet zien, dat de Sporthal op de
parkeerplaats bij de ingang van Egmondia neergezet kon worden. Daartoe is overleg nodig met de provincie.
Voor de centrumplannen van het dorp
Bergen wordt dit overleg wel gevoerd,
voor deze locatie niet. Hadden de Derpers ook harder moeten brullen, dan

Herenweg
197
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon
072-5812331
1934 BA
Egmond
aan den Hoef

Door de vele muien die zich voordoen
voor de kust van Egmond en de vele
kitesurfers die in problemen komen
op de Noordzee, kwam de reddingboot in samenwerking met de Reddingbrigade in actie om reddingen
te verrichten en om assistentie te
verrichten bij noodsituaties. Het gaat
hoofdzakelijk om zwemmers die in
de problemen kwamen, maar vorig

072-5066171

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.

jaar was dat de helft meer en een
enkele keer een catamaran (2) en een
motorvaartuig met motorstoring bij
Bergen aan Zee die in moeilijkheden
kwamen. Ook werd vaak assistentie
gevraagd door de politie. Het gebied
voor de reddingboot loopt van Castricum naar Camperduin/Petten. - Tekst
Cor Mooij - foto’s website KNRM

Uit de oude doos

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

Soms kom je iets leuks tegen op social media. Zo postte Robert Schol
een oude advertentie uit de 70er jaren die in het Contact heeft gestaan
van Sportcentrum Gerard du Prie op
de Boulevard. Hij maakte hierin ook
reclame voor de Ronde van Egmond,

Miss Egmond Corina Blok die gekozen
werd uit 20 meisjes als ronde miss.
Carla Putter die zich heeft gekwalificeerd voor de sterkste vrouw en Gerrit
Groen als sterkste man in de Egmonden die beiden trainden in het sportcentrum van Gerard du Prie.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Jan Stam
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Nieuwjaar: Een jaar op zoek naar intens geluk en
nieuwe levensblijheid

Want… in dit nieuwe jaar, nog vol
met vraagtekens, zijn er zeker mensen
die het – tussen eb en vloedsoms toch een beetje moeilijk hebben
in het leven
En misschien denken, dat het nooit
meer vloed wordt, terwijl – met het

nodige optimisme – het leven nog zoveel moois kan geven
Altijd ligt er tussen eb en vloed een
rustpunt om te mijmeren over de vele
wensen na deze heftige coronatijd
Zoals het herwinnen van een “normale” samenleving en het herbeleven
van de broodnodige gezelligheid
Wij mogen hier in de Egmonden dan
wel wonen aan die mooie duinenrand
met al z’n wonderlijke natuur
Maar door bijna één jaar coronacrisis
is het leven toch wel een beetje humorloos en zuur
Dat is heel wat anders met de zeemeeuw, die hoog in de lucht boven de
duinen zijn vleugels strekt en jubelt:
“mijn leven is alleen maar vreugde en
zonneschijn en voor al dat positieve
en negatieve gedoe heb ik écht geen
tijd”

Take
Away

Maar toen kwam daar tóch die historische dag, die zésde dag en plots is er
weer plaats voor enige opluchting en
een zekere blijheid
Het “prikken” is begonnen, wij kunnen voorzichtig weer wat plannen
gaan maken, want het einde van de
crisis is alleen nog maar een kwestie
van tijd
Zo kwam er tóch weer zo’n moment,
dat alles weer ten goede kan keren
tussen eb en vloed in ons dagelijks
leven
En dat alles zal zeker óók in de zoektocht naar intens geluk en nieuwe
levensblijheid, hopelijk in dit Nieuwe
Jaar, aan menigeen de nodige voldoening en vóoral de gewenste vreugde
geven.

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

mooie DIKKE

Verse
ZALMROERBAK SCHOTEL
500 gr € 8,50
kilo € 15,-

zeer goed om in te vriezen

Jaap Wortel - foto Cor Mooij

max .4 kilo
per klant

& gratis
bezorging in
de Egmonden

TOP-kwaliteit
5 voor € 4,- v/a p/st € 3,50
10 voor € 7,- 2 voor € 6,-

SCHAR MAKREEL

Hollandse Nieuwe de LEKKERSTE

MAATJES HARING

p/st € 2,- 3 voor € 5,50

Alleen tegen inlevering van de bon

4e GRATIS

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

33,,9595
OUDE SNIJBARE BOERENKAAS 500 gram 3,95
30+ KAAS
500 gram 3,95
EXTRAPITTIGE
PITTIGEKAAS
EXTRA

BROOD & DIPPERS

€ 4

TOMAAT/POMPOEN SOEP

€ 5

OUDERWETSE UIENSOEP

€ 5

GEROOKTE ZALM

€ 10

VEGA WRAP

€ 8.5

BEEFTATAKI

€ 9.5

Gepocheerd ei | Toast

Hummus | groenten | Harissadip

Noedels | Teriyaki

COMER POLLO

€ 12

ZALM

€ 16

SPARERIBS

€ 15

HAMBURGER COMER

€ 12

SUPPLEMENT FRITES

€ 3.5

SUPPLEMENT SALADE

€ 3

Halve kip | specerijenjus |
ovengebakken aardappeltjes | roerbak groenten
Roerbak groenten| beurre blanc | tagliatelle
Knoflooksaus | cocktail saus
Kaas | spek | ui | truffelmayo | BBQ saus

stamppot

salades

HETE BLIKSEM

€ 7.5

RUCOLA & PASTINAAK

€ 7.5

STAMPPOT VAN DE DAG

€ 7.5

CAESAR SALADE

€ 12.5

Spek | appel | ui | gehaktbal | jus

CARPACCIO SALADE

€ 11.5

Aardappel | Tomaat | sukade | jus

Kip | romaine sla | bacon | kaas
Truffelmayonaise | Pecorino krullen |
rucola | notenmix

hoofdgerechten

dessert

Alle gerechten worden geserveerd met een
passend garnituur

Blauwe bes | kaviaar van PASSOÃ

KAASFONDUE

€ 14

PASTA FETTUCCINE

€ 14

Groenten | nacho’s | brood
Dikke lint pasta | crème fraîche van
paddenstoelen | tomaat | sla mix |
Pecorino kaas | gebrande notenmix

TROPICAL PANNA COTTA

€ 6.5

TIRAMISU

€ 6.5

Amaretto | witte chocolade

3 GANGEN KEUZE MENU

Kies uit bovenstaande gerechten
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

500gram
gram
500

Bij aankoop van kaas 1 doos boeren eieren voor €1,00

Kilo 12.50

voorgerechten

✄

DORPSGENOTEN

€ 20

U kunt vanaf 13.00 uur bestellen via 072 843 51 81. De gerechten worden van woensdag t/m zondag GRATIS
bezorgd in de Egmonden. U kunt de gerechten op deze dagen ook tot 20.00 uur afhalen op Boulevard Zuid 7.

Kilo  10.00

verse
hollandse kipfilet
biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

runder sucadelappen
500 gr 9,98

heel kilo

MOOIE DIKKE
9,98

botermalse runderkogelbiefstukken
biologisch topkwaliteit uit de beemster 3 grote voor maar 9,98
varkenshamlappen of mooi stukje fricandeau
biologisch topkwaliteit uit de beemster

500 gr

9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
SLAGROOM SOESJES banaan,baileys, naturel
20 voor € 3,- en 50 voor € 5,APPEL OF KERSENFLAPPEN
5 voor € 5,Super MERGPIJPEN
6 voor € 5,Lever de advertentie in en ontvang een zak witte puntjes cadeau!!!!
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
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!!!!
OOK OP DE WHATSAPP
DORPSGENOTEN EGMOND

