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Huisartsenpraktijk in Egmond-Binnen
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De inwoners van Egmond-Binnen kunnen weer opgelucht ademhalen, na 16 jaar komt er eindelijk weerJuli
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deuren

mond-Binnen is dit een noodzakelijke
voorziening” volgens wethouder Valkering. “De gemeente Bergen maar
vooral ook Egmond-Binnen heeft al
lange tijd te maken met krimp, met de
komst van de huisartsen en de fysio
praktijk hoopt men het dorp een meer
toekomstig bestendig perspectief te
bieden” De gemeente verleent binnenkort een ontheffing van het bestemmingsplan, die nodig is om de
zorgverleners hier te kunnen vestigen.
Het team van artsen en praktijk ondersteunende assistenten gaan een
deel in de ochtend en in een deel in
de middag aan de slag in EgmondBinnen om daar spreekuur te houden.

Een hele opluchting voor vooral de
ouderen. De invulling van huisarts is
in de loop der jaren ook veranderd,
de preventieve geneeskunde en ouderenzorg hebben een steeds belangrijkere plaats ingenomen. De artsen
werken nu op twee locaties, geholpen
door de technische vooruitgang, in
Egmond a.d. Hoef in het Karmelietessenklooster en op de Herenweg 72B
in het oude schoolgebouw van De
Windhoek in Egmond-Binnen waar
ook de kinderopvang van Forte is
gevestigd. Sinds januari wordt er al
flink geklust in het schoolgebouw
om de praktijk zo snel mogelijk in
gebruik te kunnen nemen. ”Voor Eg-
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Mondzorg Lamoraal breidt uit
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voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

Tekst en foto Cor Mooij
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De Parel maakt zich zorgen

Langs deze weg willen
wij u bedanken
voor uw steunbetuigingen
na het overlijden van

Dorpsbelangen de Parel uit Egmond aan Zee maakt zich zorgen. Voor zover bekend gaat vanaf 1 maart
in ons dorp de omschakeling plaatsvinden naar digitaal parkeren. Wij hebben de gemeente dringend
verzocht op tijd de bewoners te informeren, maar dit is nog niet gebeurd.
vindt dat de gemeente in gebreke is
gebleven en zal weer een dringend
verzoek indienen om in de toekomst
ons eerder te informeren over besluitvormingen die elke inwoner hoort te
weten. - Wordt vervolgd.

jaar de eigen woning te verhuren.
Deze wijziging is nog niet doorgezet
naar de inwoners van Egmond aan
Zee, terwijl dit bij veel mensen een
rol speelt in hun verhuurbeleid en
planning van het komende jaar. Wij
Egmonders moeten hiervan op tijd op
de hoogte worden gesteld. De Parel

Wij zullen weer een dringend verzoek
bij de gemeente indienen om alle
Egmonders hiervan voortijdig op de
hoogte te stellen. Ook zijn wij als inwoners nog niet geïnformeerd over de
wijziging in de verhuur van de eigen
woning. Vanaf 1 april is het namelijk
toegestaan maximaal 63 dagen per

Jan Broek
en van

Corry Broek-de Vrij

Post aan Zee zoekt puzzels
Nu wij weer meer binnen moeten blijven door de Corona en
door de avondklok is het nuttig
om wat om handen te hebben
waar je ook nog plezier aan beleefd. Puzzelen is de laatste tijd
weer erg populair en wordt beoefend door jong en oud.

Dit heeft ons goed gedaan.

puzzels en willen daarom een ruilhoek
opzetten. Het maakt niet uit hoeveel
stukjes, 100, 500 of 1000 stukjes, alles is welkom. Er moet natuurlijk wel
een voorraadje worden opgebouwd.
Je kunt deze op dinsdagmiddag tussen 12.30 en 15.30 uur brengen bij
Post aan Zee dan kan er snel gestart
worden met het ruilpunt.

Post aan Zee krijgt veel vraag naar

06 36 33 43 33

Voor een waardig en gepast afscheid,

nog een tandarts zodat er nog meer
patiënten terecht kunnen voor hun
mondverzorging.

maandag en donderdag in Egmond
a.d. Hoef werkzaam zal zijn en op
dinsdag en vrijdag in Egmond aan
Zee bij Tandarts Pronk zit op dit moment de hele mondzorgpraktijk al vol
met patiënten. Men is in gesprek met

VINTAGE

GEDURENDE
DE LOCKDOWN IS DE
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BEREIKBAAR 072-5061201
DORPSGENOTEN VERSCHIJNT ELKE WEEK
IN DEZE PERIODE OP DINSDAG/WOENSDAG
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

Onder de naam Fresh tandartsen gaat mondzorg Lamoraal aan de Lamoraalweg in Egmond a.d. Hoef
uitbreiden. De tandartsen Pim Duijker, Mark van Amstel, Vartha Brouwer-Molenaar, Corrinde Stam en Iris
Hartog zijn nu allen samen onder één dak. Waar voorheen Dennis van Amstel nog naast de tandartspraktijk zijn reclamebureau had en is vertrokken kwam het pand vrij.
Toen Mark van Amstel in november
stopte in Egmond-Binnen omdat de
Fysio praktijk van Kees Hageman ermee stopte waarbij in het pand zat,
was dit de kans om naar Egmond
a.d. Hoef te vertrekken. Mark die op

MODERN

Jan
Coen
Januari 2021

Support Boekhandel Dekker
Een goede tip voor iedereen, die wel eens een boek via internet bestelt (zoals via bol.com). Doe dat in
het vervolg via de website van Boekhandel Dekker (www.boekhandeldekker.nl).

Overweldigend en onwerkelijk was het afscheid van
mijn lieve echtgenote, onze moeder en oma

Elk boek wordt geheel gratis (en snel)
op ieder gewenst adres in Nederland
bezorgd, ongeacht de prijs.
Het werkt dus precies zoals bol.com,
met echter twee extra voordelen: be-

Jeanne Koning-van Roon

zorging is altijd gratis (ook voor een
goedkoop boek) én je helpt daarmee
een waardevolle dorpswinkel overeind te houden in deze zo belabberde
omstandigheden. Typisch geval van

win-win. Geef deze tip vooral ook
door aan familie, vrienden en kennissen, wáár ze ook mogen wonen.
Arnold Hijmans

“voor altijd in ons hart"

MET
Zij zaten na, met hen, die bij hun aten.
Zij zaten na, pa en ma, met hun nazaten.

Wij willen iedereen bedanken voor
de prachtige bloemen, ontelbare kaarten, lieve woorden
en de indrukwekkende route van de mensen
die Jeanne de laatste groet brachten.

JéGé

Het is anders dan voorheen in bouwmarkt

Het geeft ons kracht om zonder Jeanne door te gaan

Tekst en foto Cor Mooij

Jaap, kinderen en kleinkinderen
Egmond-Binnen, januari 2021

De mannen Bram Hopman, Kees de Wit en Raymond Sloot van bouwmarkt Egmond aan de Ambachtsweg
in Egmond a.d. Hoef zitten niet bij de pakken neer. Waar je anders even de zaak inloopt om schroeven,
verf, lampen of bouwmaterialen te halen moeten de klanten het nu telefonisch doen of via de mail bestellen.
“Wij hebben onze handen er vol aan
om alles klaar te zetten voor de klant
die het vervolgens om een bepaald
tijdstip komt ophalen of het wordt gebracht. De service blijven wij verlenen

om de mensen toch te helpen, het is
alleen vervelend als de heren van de
handhaving iedere keer weer komen
kijken omdat iemand heeft gebeld dat
wij toch open zijn, dat is nu al meer

dan vijf keer gebeurd. Wij zijn gesloten maar mensen kunnen wel hun bestelling ophalen en die zetten wij dan
in de hal neer, makkelijker kan je het
toch niet maken.”

Aan de wandel met Havik
Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Ik zou graag…
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
van dichtbij troostende woorden willen zeggen.
Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,
nu je de bodem onder je vandaan voelt zakken.
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
als je door alle emoties staat te beven.
Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
Weet dat ik er voor jullie zal zijn,
in dezez’n
tijdenDal
van verdriet
Jan Dirk
109 en pijn.
het afscheid maken,
1931 Dat
DLweEgmond
aan mooi
Zeeen warm,
Telefoon
072-5064590
met in gedachten
onze knuffel en arm.

SCHILDERSBEDRIJF

ANNO NU
uitvaartverzorging

Al enige tijd zie ik een man lopen met een enorme roofvogel op zijn arm, soms kom je ook wel eens zijn
kleindochter tegen met Oehoe, een enorme uil.
wordt de meeste tijd ingehuurd voor
de Faunabeheer om de overlast van
b.v. meeuwen in Alkmaar te verjagen.
Hij wordt door diverse gemeenten ingehuurd als Faunaoverlast bestrijding.

te vliegen? Karel Geurt woonachtig
in Egmond aan Zee gaat drie keer per
week op jacht met zijn havik in de
duinen om konijnen of hazen te vangen. Deze hobby doet hij al 45 jaar
en brengt zijn wild naar de poelier. Hij

Het trok de aandacht ook van voorbijgangers. In de Rooseveldstraat zag ik
hem op een hoekje staan praten met
mensen uit Alkmaar en vroeg hem
wat hij nou met een roofvogel op zijn
arm moest, want die horen toch los

DORPSGENOTEN

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

TEL.
072-507 0200



Luc Lassche (TYFUSEPIDEMIE 1870-1871 wordt elke week in DORPSGENOTEN vervolgd)
Sinds het begin van dit jaar hebben we te maken met een wereldwijde coronapandemie. Tientallen miljoenen mensen raakten het afgelopen jaar besmet en ruim een miljoen overleden al aan de gevolgen van
de virusinfectie. Ook in de Egmonden vielen er slachtoffers. Op het moment van schrijven van dit artikel
(begin oktober 2020) telde de gemeente Bergen 176 geregistreerde besmettingen en vier doden door
de ziekte. Hoeveel slachtoffers er van deze vier in Egmond aan Zee vielen is mij niet bekend. De totale
gemeente telt 30.000 inwoners, waarvan er 4615 in Egmond aan Zee wonen.
waren om de gevolgen te beperken. Geneeskundige Dienst van NoordDe zoektocht ging via krantenartike- Holland in Amsterdam kunnen we
len uit die tijd (online), overlijdensre- het verloop van de epidemie van het
gisters, raadsverslagen, brieven enz. begin tot het einde goed volgen. De
In dit artikel probeer ik een antwoord eerste vermelding is in een brief van
te geven op bovenstaande vragen. 20 november 1870 waarin melding
Wat al direct tijdens het onderzoek wordt gemaakt van het uitbreken van
duidelijk werd is dat de epidemie voor de tyfus en dat de geneesheer in het
het kleine Egmond aan Zee van die dorp, de heer Schröder, verwacht dat
Achterbuurt van de Zilverstraat in tijd een groot menselijk drama was de sterfte belangrijk zal toenemen.
Egmond aan Zee in het jaar 1900. met heel veel slachtoffers. Het is 150 Er is een gezondheidscommissie in
Zo zullen de Egmondse straatjes jaar geleden dat in Egmond aan Zee het leven geroepen die tezamen met
er in 1870 ook uitgezien hebben. deze vreselijke epidemie heerste.
Schröder maatregelen zal voorstellen
Foto Beeldbank Egmond.
ter beteugeling van de ziekte. Uit een
De geneeskundige dienst
In de 19e eeuw deed de overheid latere brief blijkt dat de inspecteur al
De uitbraak van het coronavirus veel om de gezondheidstoestand van meteen in november naar Egmond is
maakte mij nieuwsgierig naar eerdere de bevolking te verbeteren. Er waren afgereisd om de toestand ter plaatse
epidemieën die de Egmonden heb- geneeskundige diensten opgericht te beoordelen en maatregelen ter beben geteisterd. Bekend is dat er in de die deze taak moest uitvoeren. Bij het teugeling van de ziekte voor te stel19de eeuw een tyfusepidemie heeft uitbreken van ernstige ziektes was de len.
gewoed in Egmond aan Zee. Ik vroeg burgemeester verplicht de Inspecteur
Dit artikel verscheen eerder in
mij af wanneer dat precies is geweest, van de Geneeskundige Dienst van de
Geestgronden, het tijdschrift van
hoe de ziekte is verlopen, hoeveel provincie in te lichten. Uit de brie- Historisch Egmond. Voor €16,50 p/j
slachtoffers te betreuren waren en ven die de burgemeester regelmatig
welke maatregelen er toen genomen stuurde aan de Inspecteur van de wordt u al donateur en krijgt u drie
tijdschriften thuisgestuurd.

Vandaag: Tyfus in Egmond aan Zee, 1870-1871.

Links: Nota aan de vereniging Liefdadigheid naar Vermogen, de opvolger
van de tyfuscommissie die tot 2020
bestond. De rekening bestaat telkens
uit eieren, melk en boter.

De Poppenkast

ARCHIEF VAN DE VERENIGING LIEFDADIGHEID
NAAR VERMOGEN

KINDEROPVANG

Rechts: Egmond aan Zee, circa 1900.
De kerkklokken van de hervormde
kerk luidden tijdens het hoogtepunt
van de epidemie dagelijks.

Detail uit de brief die burgemeester Holland op 24 januari 1871 stuurt aan de
Geneeskundige Dienst. Er wordt voor het eerst een update gegeven over het
aantal tyfusdoden: 1 in oktober 1870, 4 in november, 5 in december en in januari
(tot het moment van schrijven) 6.

FOTO VAN DER AA EN CHRISPIJN

Dagelijks luiden de
klokken en gaan de
lijkdragers ons voorbij


De ellende te
Egmond aan
Zee is
verschrikkelijk

Als toekomstige lezers in de geschiedenisboeken bij de jaren
2020-2021 zijn aangekomen, zullen
ze niet om de coronapandemie
heen kunnen. Net zoals we nu
lezen over de middeleeuwse pestuitbraken en de Spaanse griep aan
het begin van de twintigste eeuw.
Maar naast al die wereldwijde
epidemieën zaaiden besmettelijke
ziekten ook op lokaal niveau verderf. Zo ging Egmond aan Zee in
de jaren 1870-1871 gebukt onder een
heftige tyfusepidemie.
Tyfus is een besmettelijke bacteriële infectie. Er zijn meerdere
varianten: para- vlek- en buiktyfus.
Het was hoogstwaarschijnlijk de
door luizen overgebrachte vlektyfus die in 1870 zijn intrede deed in
Egmond aan Zee. De ziekte, die de
organen aantast en onder meer
leidt tot koorts, huiduitslag en
overgeven, is onbehandeld in 10 tot
60 procent van de gevallen dodelijk. In de westerse wereld komt
tyfus tegenwoordig weinig voor.
Maar waar sanitaire voorzieningen
slecht zijn en mensen dicht op
elkaar wonen, duikt de ziekte ook
nu nog vaak op. Dat gold ook voor
het negentiende-eeuwse Egmond
aan Zee.
Op 20 november 1870 stuurde de
Egmondse burgemeester Holland
een brief aan de Inspecteur van de
Geneeskundige Dienst van NoordHolland. In die brief wordt de
tyfusuitbraak in Egmond aan Zee
voor het eerst genoemd - hoewel de
ziekte volgens een krant van januari 1871 al in september was uitge-

Burgemeester Holland, het eerste
hoofd van de tyfuscommissie en van
1853 tot 1883 burgemeester van Egmond aan Zee.
COLLECTIE PIET MOOIJ, BERGEN NH

broken. De geneesheer van het
dorp, Schröder, vermoedde dat de
sterfte aanzienlijk zou toenemen.
Op 24 januari 1871 waren er inderdaad 16 mensen overleden en 93
zieken, verdeeld over 61 huisgezinnen.
Als de epidemie begin februari in
alle hevigheid is losgebarsten,
omschrijft de Heldersche Courant
de situatie in de Egmond aan Zee
als volgt: ’De ellende te Egmond
aan Zee is verschrikkelijk; dagelijks
luiden de klokken en gaan de lijkdragers ons voorbij [...] Honderd
huisgezinnen liggen ziek; de besmetting is zóó erg, dat menschen
binnen twee dagen moeten begraven worden; de mond, de tong,
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dinsdag 26 januari 2021

Dat was toen

Deze rubriek is een samenwerking tussen de Alkmaarsche Courant en het Regionaal Archief. In ’Dat was
toen’ vertellen medewerkers van het Regionaal Archief of gastauteurs verhalen over opmerkelijke feiten en
gebeurtenissen uit het verleden van Alkmaar en regio. De verhalen zijn ruim geïllustreerd met afbeeldingen uit - meestal - het Regionaal Archief.
Reacties zijn van harte welkom: stuur ze naar redactie.ac@nhd.nl of Gedempte Nieuwesloot 72
1811 KT Alkmaar. Als ze de moeite waard zijn voor onze lezers, drukken we ze af op deze pagina’s.

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
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De tyfusepidemie in Egmond
aan Zee 1870-1871
11

P

dinsdag 26 januari 2021

06-53696278
Een gedicht van Monique Doets
www.schildervandegiesen.nl
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info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Door de eeuwen heen hebben er in Europa
grote epidemieën geheerst. In dit verband is de huidige coOok, of juist nu zetten we onze persoonlijke manier van uitvaart begeleiden door en komen we nog steeds bij u thuis (of in d
ronapandemie er één in een lange rij. In de middeleeuwen vielWant
in persoonlijk
sommige
steden wel de helft van de
contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangr
bevolking ten prooi aan de zwarte dood. In het begin van de twintigste eeuw vielen er wereldwijd miljoenen doden door de Spaanse griep. Luc Lassche neemt u 150 jaar mee terug in de tijd toen in Egmond
Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Sm
aan Zee een tyfusepidemie heerste.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
•
•
•
•
•
•
•

06 - 41 73 95 49

Tekst en foto Cor Mooij

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.

VAN DE GIESEN

Petra van der Meer

alles wordt zwart, zoodat eigen
betrekkingen weinig of geen hulp
willen of kunnen verleenen, en de
typhus-commissie ter naauwernood voor geld menschen kan
krijgen die helpen willen. Het is
dan ook wel te begrijpen, want bij
al die ellende heerscht de bitterste
armoede; geen vonk of vuur aan
den haard; een of soms twee bedsteden met man, vrouw en zes
kinderen, allen bij elkander, waarvan dikwijls vier te gelijk ziek, en
geen verdiensten, geen brood, geen
geld, en dat in den winter!’.

De Zilverstraat in Egmond aan Zee rond 1900. In de kleine huizen woonden veel mensen bij elkaar, waardoor besmettelijke ziekten zich snel verspreidden.

BEELDBANK HISTORISCH EGMOND

Maatregelen en tyfuscommissie
Om de ziekte te beteugelen, werd
een gezondheidscommissie in het
leven geroepen die samen met
dokter Schröder maatregelen
moest voorstellen om de uitbraak
te beperken. Toen de tyfus zich
desondanks verspreidde, kwam het
Rode Kruis in actie. Er werd een
barak met 24 bedden beschikbaar
gesteld als noodhospitaal. De barak
was al snel te klein: de school (aan
het latere Burgemeester Eymaplein) werd ook ingericht als noodhospitaal. Toen dat begin maart
gebeurde, ging toch nog maar een
derde van de kinderen naar school.
Zieken werden dus bij elkaar
geplaatst. Men dacht dat tyfus zich
door de lucht verspreidde. Daarom
werden de huizen van zieken
schoongemaakt en doorgelucht. Er
werd ook aangeraden om pijpzwa-

Boven: De dichtbundel ’Ernst en luim’.
Links: Op de achterkant van de dichtbundel staat deze
huilende vrouw afgebeeld naast een
graf. De bundel
werd
geschreven
door Derper D.G.
Eckhard. De opbrengst was voor de
weduwen van tyfusslachtoffers uit
Egmond aan Zee.
Eckhard raakte ook
besmet en bezweek
aan de ziekte – hij
liet vrouw en kinderen achter.

vel te verbranden, om de ziektewalmen te verdrijven.
Verder werd er, zoals in de Heldersche Courant genoemd, een
’typhuscommissie’ in het leven
geroepen. De commissie, geleid
door burgemeester Holland, zamelde geld en goederen in voor de
zieken en hun families. Er werd
gekookt, beddengoed uitgedeeld
en geld verzameld via oproepen in
de krant. De giften stroomden
binnen, uit heel Nederland. Een
bijzondere gulle gever en giftenverzamelaar was de Helders oudkatholieke pastoor C. Diependaal, die
uit Egmond aan Zee kwam.
De tyfuscommissie was succesvol
en haalde in totaal zo’n 20.000
gulden op. Een enorm bedrag,
zeker in de negentiende eeuw. Het
was zelfs zo veel dat er na de epide-

Bericht in de Heldersche Courant, 8 februari 1871. De Helderse Pastoor Diependaal had van dhr. D. Dekker en zijn leerlingen 197 gulden ontvangen voor de
tyfuscommissie. Het geld was opgehaald onder de leus ’Wie doet er met ons
mee – een kwartje voor Egmond aan Zee?’.

mie veel geld overbleef. Daarmee
werd op 19 september 1884 de vereniging ’Liefdadigheid naar Vermogen’ opgericht. De vereniging
had als doel om hulp te verlenen
bij epidemieën en gezinsziektegevallen. Het geld uit het ’tyfusfonds’

werd belegd, waardoor het kapitaal
van de vereniging jarenlang bleef
groeien. De hulp van het fonds
bestond voornamelijk uit het leveren van melk en eieren aan noodlijdende gezinnen of zieken – bijvoorbeeld aan teringlijders in 1886.

Tussen 1896 en 1940 werden er zo
meer dan 33.200 liter melk en
7.800 eieren verstrekt. De vereniging werd uiteindelijk pas in 2020
opgeheven.
De maatregelen en de commissie
konden helaas niet voorkomen dat
de ziekte in 1870-1871 om zich heen
greep. Ook dokter Schröder raakte
besmet. Er stierven zo’n 50 Derpers
aan de tyfus. Doden vielen in alle
leeftijdscategorieën, maar vooral
mensen tussen de 30 en 50 jaar
werden getroffen. Verder werden
honderden mensen ziek; ongeveer
een derde van de (circa 1500) inwoners. Per zeven gezinnen was er
een dode te betreuren. Veel gezinnen verloren inkomen door de
epidemie en de nasleep ervan. Ook
dat was een bron van groot leed.
Dokter Schröder overwon de

ziekte gelukkig. Eind maart 1871
was de epidemie over zijn piek
heen. In augustus is de epidemie
helemaal voorbij: de school was
half mei al in oude staat hersteld
en nu werd ook de barak afgebroken.
Waar de coronapandemie zich
genadeloos over de hele wereld
verspreidt, bleef de tyfus in 18701871 geïsoleerd in het dorp. Gelukkig hoeven de kerkklokken nu toch
minder vaak te luiden dan 150 jaar
geleden in Egmond aan Zee.
Luc Lassche en Lisette Blokker

Dit artikel is een bewerking van twee
artikelen in de Geestgronden (december 2020), het tijdschrift van de Stichting Historisch Egmond, www.historischegmond.nl

HISTORISCHEGMOND.NL/DONATEUR-WORDEN

Take
Away
voorgerechten

€ 4

TOMAAT/POMPOEN SOEP

€ 5

OUDERWETSE UIENSOEP

€ 5

GEROOKTE ZALM

€ 10

VEGA WRAP

€ 8.5

BEEFTATAKI

€ 9.5

Hummus | groenten | Harissadip

Noedels | Teriyaki

COMER POLLO

€ 12

ZALM

€ 16

SPARERIBS

€ 15

HAMBURGER COMER

€ 12

SUPPLEMENT FRITES

€ 3.5

SUPPLEMENT SALADE

€ 3

Knoflooksaus | cocktail saus
Kaas | spek | ui | truffelmayo | BBQ saus

HETE BLIKSEM

€ 12.5

Spek | appel | ui | gehaktbal | jus

CARPACCIO SALADE

€ 11.5

Aardappel | Tomaat | sukade | jus

€ 7.5

STAMPPOT VAN DE DAG

€ 7.5

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

KAVIAAR

Kleine pasta salade | winter truffel | Antiboise-tomaat | tuinkruiden | Parmezaan schuim

BOSPADDENSTOELEN CRÈMESOEP

KROKANTE BUIKSPEK VAN
DE BASTERD

Aioli & kruidenboter

KROKANTE SUSHI
Wasabi | soja

Gepekeld | Crème van knol & pastinaak | gel van
rode biet | Schorseneren chips | Mosterd kaviaar

ZACHT GEGAARDE KALFSRIBEYE

Dessert

Piccalilly met ingelegde groente | rucola sla
| olijven crumble

BOMBE VAN HUISGEROOKTE ZALM

LICHTPITTIG GEVULDE WRAP

Bramen | kersen | Dulce de letche | macaron

€ 6.5

BEEF TATAKI

TARTE TATIN VAN PEER
Hangop met kaneel

Totale menu voor 2 personen

€ 20

€69,50 inclusief fles rosé Cava
Het Valentijnsmenu wordt uitgeserveerd op het servies van Restaurant Comer. Thuis hoeft u alleen het
soepje te verwarmen. Daarnaast ontvangt u een fles rosé Cava met 2 flûtes. De Valentijns box is te bestellen
via info@restaurantcomer.nl of tel 0682819578. U kunt de box zowel laten bezorgen als afhalen, beide is
alleen mogelijk op 12, 13 & 14 Februari tussen 14.00u & 17.30u.
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Stormen bedreigen kust Egmond

BOEKHANDEL DEKKER:
GEEN ZEE TE HOOG,

Bestel - waar u ook woont - al uw boeken
via www.boekhandeldekker.nl
Ze worden overal in Nederland GRATIS bezorgd
(ongeacht het bedrag)
Boeken en andere producten brengen we graag
bij u in de Egmonden
OOK GRATIS, DUS ZEGT HET VOORT!
Tel. 072 506 1473

www.amsvoedingsadvies.nl
info@amsvoedingsadvies.nl

CLAFOUTIS

Thai-Noodles | Salade | Oosterse dressing | wok
groente | sesam | bosui | papadum

DORPSGENOTEN

Zelf bepalen wat je eet

TRIFLE

Witte chocolade | cake | Grand Marnier

TIRAMISU

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.

Persoonlijke begeleiding

Baileys | boerenmeisjes | sinaasappel | rietsuiker

Interieur van beurre-blance mousse | spinazie
| kwartel eitje | kervel
Hummus crème | harissa Citrus | gepofte groenten
| mesclun

Kies uit bovenstaande gerechten
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

BREAD AND BUTTER PUDDING

Ricotta kaas | couscous | gegrilde groene asperge
| zongedroogde tomaat

€ 6.5

3 GANGEN KEUZE MENU

Vergoeding via zorgverzekeraar

RED VELVET CAKE

Icing topping | Caramac crumble | spinsuiker

GEVULDE KASTANJE CHAMPIGNON

TROPICAL PANNA COTTA

Amaretto | witte chocolade

Am's
Voedingsadvies

SEMOLA PASTA

BROOD

€ 7.5

RUCOLA & PASTINAAK

CARPACCIO

Truffel mayonaise | Pecorino |
notenmix | rucola

Blini | crème fraîche | bieslook

stamppot

CAESAR SALADE

Truffelmayonaise | Pecorino krullen |
rucola | notenmix

Shared dining

Roerbak groenten| beurre blanc | tagliatelle

salades
Kip | romaine sla | bacon | kaas

Valentijnsweekend thuis samen met uw geliefde, in samenwerking
met Restaurant Comer. Bestel uw liefdesbox voor 2 personen € 69,50

Halve kip | specerijenjus |
ovengebakken aardappeltjes | roerbak groenten

BROOD & DIPPERS

Gepocheerd ei | Toast

Valentijns
Menu

& gratis
bezorging in
de Egmonden

Wat staat ons dit nieuwe jaar 2021 met de eerste stormen te wachten, wordt het weer zoals bijna ieder jaar dat er een zware storm op
onze kust staat te beuken of blijven wij dit jaar verschoond van het
natuurgeweld?
in gebruik genomen en doet nu nog
steeds dienst en vormt een markant
beeld van het dorp, net als de O.K.
kerk die door een schenking van Maria Boutmij van 30.000 gulden aan
de parochie en 20.000 gulden opgebracht door de O.K. parochianen uit
het land, de eerste steen gelegd kon
worden door Pastoor van Greuningen
en op 12 mei 1886 werd het kerkgebouw de Heilige Agnes gewijd. De
rooms-katholieke kerk in de Wilhelmi-

27 november 1741 stortte na een
zware storm de voorgevel van de
Sint Agneskerk in zee en twee jaar
later werd de gehele kerk een prooi
van de zee. Maar niet alleen de kerk
verdween in de golven, ook vele huizen, vuurboeten en zelfs het raadhuis
werden een prooi van de verwoestende zee. Drie jaar later werd er een
nieuwe kerk gebouwd meer naar de
oostkant van het dorp. De Nederlandse Hervormde kerk werd in 1746

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

Er zijn nog
75 pneumokokkenvaccinaties
beschikbaar.

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

Deze kunnen uitsluitend gegeven worden aan
patiënten die een oproepbrief hebben gehad.
Op = Op.
Bel 072-5061263 om een afspraak
hiervoor te maken.

Huisartsenpraktijk De Karmel

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

1

ABA

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

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

HOUTENBOS

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

WINTER

Gesudderde parelhoen
aan uw deur!

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

met puree, zuurkool, appel & cranberry

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Bezorgdagen: donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN

€ 23,50

Bestellen?
www.het-woud.nl

Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

2

vof
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Administrations
Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Frank Klinkhamer

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Ook voor ramen en kozijnen

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
nastraat die in 1908 werd ingewijd en
die in 2020 haar deuren sloot staat er
ook nog steeds. Dat de zee geeft en
neemt blijkt wel uit het feit dat er in
300 jaar zo’n 290 meter kust ten westen van Egmond is verdwenen in de
golven. De laatste 30 jaar is er meer
aandacht voor dit natuurgeweld. Er
wordt door Mart Gul regelmatig helm
aangeplant waardoor er meer zand
wordt opgevangen en nieuwe duinen
ontstaan. De zandsuppletie die zo
rond 1990 was begonnen om de kust
te versterken trok vele nieuwsgierigen
en naar Egmond waar binnen veertien
dagen wel zo’n 300.000 kubieke meter zand werd opgespoten. Het was
ook hoognodig want de storm van
februari 1990 was zo hevig dat zelfs
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milie Boelmans ter Spill in zee stortte
alleen nog herinneren van de foto’s
uit die tijd gemaakt door foto Jonker
die in Egmond aan Zee een fotozaak
had sinds 1895 in de Voorstraat. Opa
Peter Jonker, de grootvader van Peter
Jonker jr. trok door heel Noord-Holland op zijn motorfiets om zijn platen
te schieten op toen nog ouderwetse
glasplaten. Later opende hij ook een
pand aan de overkant in de Voorstraat

een deel van het terras van Lido in
de afgrond van het duin in zee verdween. Burgemeester Brommet zat
met de handen in het haar en samen
met het gemeentebestuur van Bergen
trok men in Den Haag aan de bel dat
het zo niet langer houdbaar was. Op 2
maart 1990 werd door het kabinet 30
miljoen gulden beschikbaar gesteld
om de operatie van kustversterking
te bekostigen. Egmond en Bergen
kregen 8 miljoen gulden hiervoor.
Doordat het zand werd opgespoten
ontstond er drijfzand waardoor een
deel van het strand werd afgesloten
wegens ernstig gevaar. Men zal zich
de zware kustafslagen van 1976 ook
nog wel goed herinneren en die van
1906 waarbij de woning van de fa-

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

waar nu Basjes in zit, hier verkocht
hij boeken, tijdschriften en kaarten.
Ook het fotobedrijf kon het niet meer
bolwerken door de verandering in de
fotografie van analoog naar digitaal
en de enorme concurrentie van de
bladen en tijdschriften die zij verkochten door de specifieke boekhandel en
supermarkten, dat het geen haalbare
kaart meer was. Peter en Carla Jonker
sloten in december 2012 hun deuren.

Tekst en foto’s Cor Mooij met m.v. Historisch archief Alkmaar/foto
Jonker
1 - St Agneskerk prooi van zee 1741 2- Burgemeester Brommet kijkt
naar schade in 1990 3- 1906 Hotel Belvedere-Woning familie Boelmans ter Spill 4 – Mart Gul overlegt met Burg. Brommet 5 – Afslag
bij Lido 6 – storm beukt op kust 7- Zandsuppletie voor Egmondse kust
8- Gevaarlijk drijfzand 9 – Muur voor werf ingestort

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

4

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

7

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra

wasserij
dubbelblank

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg
197
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon
072-5812331
1934 BA
Egmond
aan den Hoef

072-5066171

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

5

Linda Liefting

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

8

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

6

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

9

ap.beukers@quicknet.nl

Heb jij nog een paar
uurtjes over voor je
dorpsgenoten?

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

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

www.hospice-egmond.nl

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

f

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 GROTE LEKKERBEK ZALM ZIJDES ± 1 kilo p/st

2 voor € 7,50
Alleen tegen inlevering van de bon

Verse

SCHELVIS
kilo € 4,95

max .4 kilo

Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari aangekondigd dat de huidige Lock down die geldt in Nederper klant
land om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zeker zal gelden tot 9 februari. Hier bovenop
is er een avondklok ingesteld van 21.00 uur tot 04:30 uur. De huidige maatregelen die gelden voor het
voetbal worden hiermee automatisch ook verlengd tot en met 9 februari. Op hoofdlijnen betekent dit:
* Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
* Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en
met onderling 1, 5 meter afstand.
* Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij
mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
* Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
* Alle binnensportaccommodaties

blijven gesloten.
* Geen publiek toegestaan op de
sportaccommodatie.
* Alle wedstrijden in de Eredivisie,
Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen
Eredivisie mogen doorgaan.
Dat is een klap voor onze voetbalverenigingen Egmondia, St. Adelbert
en Zeevogels. Daar de sporthal ook
gesloten moet blijven ligt het zaalvoetbal van White Stones en ook de
andere binnensporten stil. Hoe het
verder gaat is koffiedik kijken met de

op=op

Verse

ROODBAARS FILETS
van kilo € 27,50

Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 15,-

✄

✄

deze week
3e GRATIS per zijde € 15,-

TOP-kwaliteit

Amateursport de dupe van Lock-Down

van € 22,50

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

EXTRA LABEL
PITTIGE
BLACK
KOMIJNEKAASMOOIE DIKKE
ROMIG BELEGEN

500gram
gram
500

33,,9595
3,
3,

diverse virussen. Of de competitie nog
uitgespeeld gaat worden is ook nog
95
500 gram
niet duidelijk, of het wordt opgedeeld
in halve poules en dan een hele com95
500 gram
petitie uitspelen of de halve eerste
Bij aankoop van kaas 10 boereneieren voor € 1,00
helft van de competitie uitspelen. Het
blijven vraagtekens maar een ding is
Kilo 12.50
wel duidelijk, de verenigingen zitten
het allerlekkerste shoa
zonder inkomsten en de kosten gaan
rmavlees
gewoon door.
heel kilo

9,98
MOOIE DIKKE
mooie
magere
runderlappen
biologisch topkwaliteit uit de beemster
heel kilo 9,98

Kilo  10.00

Fotomontage en tekst Cor Mooij

verse hollandse kippendijenfilet

topkwaliteit uit middenmeer
heel kilo 9,98
varkenshamlappen of mooi stukje fricandeau
biologisch

biologisch topkwaliteit uit de beemster

500 gr

9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

HAVERKOEKEN Appel-kaneel, chocolade, rozijnen cranberry,
aardbei-witte chocolade
5 voor € 5,50
SLANKELIJNTJES (2,8 koolhydraten per bolletje) 5 voor € 3,Lever de advertentie in en ontvang een fijn volkoren sesam voor maar € 1,Ziet uw
Groepenkast
er nog zo uit?
Dan wordt het
hoogtijd om
ons eens te
vragen..

Alsof er geen Corona bestaat
Het weekend in Egmond aan Zee bracht vele honderden mensen op de been. De parkeerplaatsen en de
boulevards stonden stampvol, de anderhalve meter afstand werd door bijna iedereen genegeerd en de
horeca verkochten hun erwtensoep, bekers met koffie, belegde broodjes en patat die op straat werden
opgegeten.
Een andere manier van zaken doen
en vermaak. Want komisch is het wel
om mensen in lange rijen voor te zien
staan voor een gebakken visje, kibbelingetje of een bakje patat. De Corona
bestaat niet denken velen, je ziet wei-

nig mensen met mondkapjes op lopen
in een drukke Voorstraat. Elders in het
land is het helemaal bar en boos, in
Urk werd zelfs het GGD-vaccinatie
centrum en auto’s in brand gestoken
en in vele grote steden werden de-

monstraties gehouden en braken rellen uit tegen het Coronabeleid van de
regering en de avondklok. De politie
spreekt van de ergste rellen in veertig
jaar, ongekend. Op het Pompplein
werd gegeten en gedronken

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

