
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info3 FEBRUARI 2021 - Nr. 828

WATERSTANDEN JAN./FEBR.
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK

met dank aan WebcamEgmond.nl
Laagwater Hoogwater

Getijdentabel 2021 voor Egmond aan Zee Alle webcams in Egmond aan Zee.     www.webcamegmond.nl        

Bron: Rijkswaterstaat, http://www.getij.nl 

1 vr  0:55  5:19 13:26 17:27 1 ma  3:56  6:18 14:04 18:36 1 ma  2:56  5:17 13:20 17:32 1 do  4:56  7:15 17:02 19:35 1 za  3:26  7:37 17:16 20:08 1 di  4:45  9:14 18:10 21:55 NM = Nieuwe Maan
2 za  1:40  5:56 13:55 18:05 2 di  2:25  7:01 14:56 19:17 2 di  3:40  5:57 13:55 18:13 2 vr  3:35  7:55 15:49 20:26 2 zo  4:06  8:26 17:20 21:06 2 wo  5:40 10:36 18:54 22:56 LK VM  = Volle Maan
3 zo  2:04  6:35 14:36 18:47 3 wo  3:06  7:45 15:36 20:05 3 wo  4:20  6:39 14:24 18:57 3 za  4:10  8:45 16:34 21:19 3 ma  4:50  9:23 18:00 22:16 LK 3 do  6:46 11:40 20:05      EK= Eerste Kwartier
4 ma  2:44  7:19 15:04 19:36 4 do  3:56  8:39 16:14 21:05 LK 4 do  2:34  7:20 15:04 19:48 4 zo  5:05  9:41 17:25 22:36 LK 4 di  5:40 11:05 19:04 23:30 4 vr  0:06  7:55 12:50 20:54 LK= Laatste Kwartier
5 di  3:30  8:09 15:55 20:25 5 vr  4:40  9:34 17:04 22:11 5 vr  3:26  8:11 15:50 20:46 5 ma  5:44 11:10 19:10 23:45 5 wo  6:44 12:15 20:30      5 za  1:15  8:56 13:55 22:05 Springtij - valt 2-3 dagen na NM en VM
6 wo  4:15  9:05 16:50 21:36 LK 6 za  5:35 10:46 18:14 23:26 6 za  4:03  9:10 16:34 21:50 LK 6 di  7:00 12:35 20:35      6 do  0:45  8:15 13:25 21:55 6 zo  2:09  9:55 14:46 23:06 Doodtij   - valt 2-3 dagen na EK en LK
7 do  5:04 10:10 17:50 22:46 7 zo  6:44 11:55 19:47      7 zo  5:05 10:26 18:00 23:10 7 wo  1:13  8:35 14:06 22:25 7 vr  1:54  9:25 14:24 22:44 7 ma  2:59 10:57 15:25 23:45
8 vr  6:20 11:16 19:00 23:50 8 ma  0:45  8:30 13:05 21:45 8 ma  6:20 11:46 19:47      8 do  2:24 10:14 15:06 23:40 8 za  2:55 10:44 15:14 23:44 8 di  3:34 12:05 16:05      Laagwater
9 za  7:50 12:15 20:10      9 di  1:44  9:57 14:11 22:54 9 di  0:36  8:00 13:10 21:24 9 vr  3:25 11:15 15:45      9 zo  3:35 11:34 15:55      9 wo  0:36  4:16 12:44 16:38 Hoogwater
10 zo  0:56  9:27 13:22 21:34 10 wo  2:49 10:44 15:05      10 wo  1:45  9:44 14:05 22:57 10 za  1:05  4:05 12:05 16:21 10 ma  0:40  4:16 12:40 16:36 10 do  1:16  4:56 13:35 17:16 NM
11 ma  1:58 10:20 14:19 22:50 11 do  0:52  3:35 11:25 15:56 NM 11 do  2:34 10:35 15:05      11 zo  1:56  4:45 13:10 16:56 11 di  1:25  4:45 13:30 17:05 NM 11 vr  1:25  5:25 13:54 17:56
12 di  2:51 10:44 15:09 23:44 12 vr  1:43  4:18 12:09 16:35 12 vr  0:35  3:25 11:14 15:46 12 ma  2:31  5:15 13:50 17:27 NM 12 wo  1:44  5:18 14:00 17:38 12 za  1:54  6:05 14:10 18:25
13 wo  3:45 11:46 15:57      NM 13 za  2:30  4:59 12:54 17:15 13 za  1:26  4:05 11:54 16:15 NM 13 di  2:56  5:46 14:24 18:01 13 do  1:55  5:47 14:10 18:15 13 zo  2:25  6:35 14:35 18:55
14 do  1:56  4:28 12:26 16:46 14 zo  3:06  5:37 13:45 17:56 14 zo  2:06  4:37 12:34 16:51 14 wo  2:40  6:15 14:54 18:38 14 vr  2:20  6:26 14:20 18:41 14 ma  3:00  7:07 15:14 19:31
15 vr  2:46  5:12 13:16 17:25 15 ma  3:36  6:16 14:40 18:28 15 ma  2:37  5:10 13:25 17:26 15 do  3:00  6:50 15:00 19:09 15 za  2:56  6:56 14:55 19:15 15 di  3:35  7:45 16:00 20:16
16 za  3:26  5:56 13:59 18:15 16 di  3:46  6:48 15:20 19:09 16 di  2:50  5:48 14:14 18:00 16 vr  3:05  7:18 15:24 19:39 16 zo  3:26  7:25 15:34 19:46 16 wo  4:20  8:26 16:45 21:00
17 zo  3:51  6:39 14:56 18:55 17 wo  3:47  7:30 15:50 19:49 17 wo  2:56  6:19 14:50 18:39 17 za  3:34  7:56 15:44 20:09 17 ma  3:55  7:55 16:14 20:18 17 do  4:55  9:15 17:24 22:00
18 ma  3:57  7:19 15:46 19:39 18 do  3:50  8:06 16:00 20:35 18 do  2:50  6:51 15:00 19:11 18 zo  4:15  8:21 16:25 20:39 18 di  4:41  8:40 17:05 21:04 18 vr  5:44 10:30 18:25 23:05 EK
19 di  4:35  8:05 16:26 20:25 19 vr  4:06  8:56 16:35 21:13 EK 19 vr  2:54  7:25 15:25 19:45 19 ma  4:44  8:55 17:25 21:25 19 wo  5:26  9:24 18:00 22:14 EK 19 za  6:44 11:34 19:40      
20 wo  5:16  8:45 16:55 21:15 EK 20 za  4:40  9:34 17:15 22:15 20 za  3:35  7:59 15:45 20:26 20 di  5:35  9:43 18:14 22:34 EK 20 do  6:15 10:54 19:05 23:40 20 zo  0:09  7:55 12:46 21:20
21 do  5:24  9:35 17:20 22:09 21 zo  5:35 10:55 18:26 23:25 21 zo  4:04  8:40 16:35 21:16 EK 21 wo  6:35 11:45 19:24      21 vr  7:14 12:15 20:27      21 ma  1:16  9:10 13:50 22:25
22 vr  5:24 10:29 17:55 23:15 22 ma  6:46 12:05 19:14      22 ma  5:00  9:44 17:35 22:36 22 do  0:10  7:34 13:16 20:54 22 za  0:49  8:45 13:26 22:05 22 di  2:15 10:05 14:45 23:24
23 za  6:27 11:34 19:05      23 di  0:54  8:00 13:20 20:50 23 di  6:06 11:25 19:06 23:55 23 vr  1:34  9:14 14:10 22:35 23 zo  1:56  9:55 14:22 23:04 23 wo  3:07 11:30 15:35      
24 zo  0:35  7:50 12:55 19:54 24 wo  1:59  9:56 14:15 22:25 24 wo  7:16 12:44 20:24      24 za  2:40 10:46 15:00 23:34 24 ma  2:46 10:54 15:09      24 do  0:10  4:00 12:40 16:27 VM
25 ma  1:46  9:20 13:56 21:17 25 do  2:44 10:44 14:54 23:24 25 do  1:36  9:06 13:56 21:45 25 zo  3:21 11:34 15:38      25 di  0:05  3:32 12:00 15:57 25 vr  0:45  4:46 14:35 17:17
26 di  2:30 10:24 14:40 22:35 26 vr  3:29 11:34 15:39      26 vr  2:14 10:26 14:35 23:04 26 ma  0:54  4:05 12:25 16:26 26 wo  1:25  4:20 13:20 16:46 VM 26 za  1:20  5:32 15:31 18:05
27 wo  3:15 11:25 15:26 23:45 27 za  1:16  4:05 12:15 16:15 VM 27 za  2:58 11:09 15:08      27 di  2:16  4:46 14:16 17:06 VM 27 do  2:32  5:03 14:45 17:28 27 zo  2:05  6:19 16:22 18:51
28 do  3:49 11:54 15:59      VM 28 zo  2:09  4:41 12:50 16:55 28 zo  0:34  4:36 13:04 16:49 VM 28 wo  3:03  5:26 15:16 17:46 28 vr  1:34  5:46 15:41 18:15 28 ma  2:55  7:05 17:01 19:38
29 vr  0:30  4:28 12:35 16:37 29 ma  2:46  5:12 14:46 17:29 29 do  3:50  6:08 16:02 18:32 29 za  2:15  6:36 16:26 19:06 29 di  3:45  7:59 17:41 20:29
30 za  2:10  5:05 13:05 17:15 30 di  3:33  5:52 15:36 18:09 30 vr  4:21  6:50 16:42 19:17 30 zo  3:15  7:19 17:06 19:55 30 wo  4:35  8:48 18:15 21:19
31 zo  3:05  5:41 13:46 17:50 31 wo  4:16  6:33 16:22 18:52 31 ma  3:55  8:16 17:30 20:55

1 do  5:24  9:44 18:46 22:15 LK 1 zo  6:30 10:56 18:57 23:10 1 wo  6:55 12:00 19:04      1 vr  7:36 12:25 19:50      1 ma  0:56  9:06 13:26 21:16 1 wo  0:55  9:35 13:19 21:24
2 vr  6:26 10:56 19:14 23:05 2 ma  7:06 11:45 19:30      2 do  0:35  8:05 13:45 20:36 2 za  1:24  8:45 14:26 21:24 2 di  1:35 10:04 13:59 22:10 2 do  1:46 10:46 14:10 22:36
3 za  7:10 11:55 20:10      3 di  0:14  7:45 13:20 20:30 3 vr  2:16  9:26 14:55 22:20 3 zo  2:36 10:36 15:05 22:44 3 wo  2:22 11:26 14:46 22:55 3 vr  2:35 11:25 14:56 23:40
4 zo  0:26  8:06 13:05 21:00 4 wo  1:35  8:45 14:31 21:54 4 za  3:05 10:57 15:40 23:24 4 ma  3:20 11:35 15:39 23:44 4 do  3:01 12:36 15:22      NM 4 za  3:22 12:17 15:39      NM
5 ma  1:26  8:50 14:06 21:55 5 do  2:35  9:45 15:20 23:14 5 zo  3:44 12:05 16:15      5 di  3:55 12:55 16:18      5 vr  0:10  3:46 13:36 16:06 5 zo  1:00  4:06 12:20 16:25
6 di  2:14  9:44 14:55 23:05 6 vr  3:29 11:45 16:06      6 ma  0:14  4:25 13:46 16:49 6 wo  0:35  4:31 14:19 16:56 NM 6 za  1:41  4:25 14:22 16:46 6 ma  2:16  4:56 13:00 17:09
7 wo  3:10 11:00 15:39 23:55 7 za  0:10  4:16 12:40 16:39 7 di  0:55  5:01 14:46 17:26 NM 7 do  1:50  5:07 15:10 17:31 7 zo  2:37  5:08 15:02 17:26 7 di  3:12  5:39 13:45 17:57
8 do  3:49 12:20 16:19      8 zo  0:44  4:48 13:30 17:15 NM 8 wo  1:37  5:38 15:32 17:57 8 vr  3:11  5:47 15:52 18:09 8 ma  3:22  5:56 13:45 18:09 8 wo  3:56  6:28 14:30 18:45
9 vr  0:46  4:35 12:57 16:59 9 ma  1:14  5:25 15:06 17:56 9 do  3:36  6:12 16:16 18:36 9 za  3:56  6:26 16:36 18:49 9 di  4:06  6:39 14:46 18:55 9 do  4:36  7:21 15:20 19:45
10 za  1:15  5:04 13:27 17:36 NM 10 di  1:55  6:01 15:51 18:26 10 vr  2:34  6:51 16:56 19:13 10 zo  4:39  7:09 14:54 19:31 10 wo  4:36  7:35 15:25 19:56 10 vr  5:10  8:26 16:16 20:50
11 zo  1:34  5:46 14:00 18:09 11 wo  2:15  6:35 16:36 19:06 11 za  3:04  7:32 15:15 19:53 11 ma  3:20  7:55 15:45 20:16 11 do  4:20  8:35 16:05 21:10 EK 11 za  5:45  9:26 17:10 22:00 EK
12 ma  2:16  6:15 14:30 18:46 12 do  2:55  7:16 17:16 19:38 12 zo  3:39  8:16 16:00 20:37 12 di  3:54  8:48 16:24 21:06 12 vr  5:50  9:50 17:20 22:36 12 zo  6:45 10:26 18:26 23:05
13 di  2:46  6:55 14:54 19:18 13 vr  3:35  7:52 15:45 20:18 13 ma  4:14  9:05 16:45 21:29 EK 13 wo  4:45  9:49 17:20 22:13 EK 13 za  7:07 11:06 18:40 23:55 13 ma  7:46 11:41 19:25      
14 wo  3:15  7:28 15:46 19:59 14 za  4:15  8:37 16:24 21:08 14 di  5:10 10:05 17:35 22:40 14 do  6:20 11:10 18:36 23:55 14 zo  8:14 12:19 20:05      14 di  0:13  8:46 12:34 20:25
15 do  4:06  8:16 16:15 20:41 15 zo  4:49  9:29 17:16 21:59 EK 15 wo  6:10 11:26 18:46      15 vr  8:17 12:24 19:55      15 ma  0:55  9:35 13:25 21:05 15 wo  1:20  9:35 13:36 21:25
16 vr  4:35  8:59 17:06 21:35 16 ma  5:34 10:36 18:06 23:11 16 do  0:06  8:14 12:43 20:10 16 za  1:13 10:06 13:55 21:50 16 di  1:55 10:24 14:09 22:20 16 do  2:10 10:15 14:19 22:45
17 za  5:15  9:55 17:55 22:35 EK 17 di  6:34 11:48 19:16      17 vr  1:23 10:10 14:16 22:14 17 zo  2:25 11:15 14:56 22:44 17 wo  2:35 11:15 14:48 23:10 17 vr  2:55 11:04 15:01 23:25
18 zo  6:04 11:06 18:34 23:34 18 wo  0:15  7:55 12:54 20:25 18 za  2:56 11:30 15:16 23:15 18 ma  3:14 12:36 15:34 23:45 18 do  3:16 11:57 15:28 23:55 18 za  3:24 11:56 15:39      
19 ma  7:04 12:12 19:34      19 do  1:36 10:00 14:20 22:30 19 zo  3:34 13:05 15:54 23:54 19 di  3:59 13:36 16:20      19 vr  3:49 12:20 16:06      VM 19 zo  0:20  4:05 12:20 16:15 VM
20 di  0:46  8:30 13:26 21:04 20 vr  2:46 11:36 15:19 23:35 20 ma  4:25 14:06 16:39      20 wo  0:40  4:35 14:16 16:55 VM 20 za  0:40  4:21 12:35 16:31 20 ma  0:50  4:39 12:45 16:49
21 wo  1:49  9:50 14:28 23:00 21 za  3:38 13:21 16:11      21 di  0:34  4:58 14:49 17:15 VM 21 do  1:30  5:08 14:46 17:26 21 zo  1:14  4:58 13:10 17:08 21 di  0:54  5:16 13:04 17:21
22 do  2:52 11:30 15:25 23:35 22 zo  0:04  4:36 14:23 16:58 VM 22 wo  1:14  5:31 15:28 17:50 22 vr  1:57  5:42 14:20 17:57 22 ma  1:20  5:35 13:25 17:38 22 wo  1:15  5:44 13:46 17:55
23 vr  3:45 12:30 16:19      23 ma  0:50  5:11 15:13 17:37 23 do  2:10  6:07 15:51 18:28 23 za  2:46  6:19 14:35 18:31 23 di  1:40  6:05 13:54 18:16 23 do  2:06  6:26 14:26 18:31
24 za  0:20  4:35 14:36 17:08 VM 24 di  1:35  5:51 15:53 18:18 24 vr  3:10  6:46 15:40 18:58 24 zo  3:10  6:50 15:16 19:06 24 wo  2:05  6:36 14:35 18:46 24 vr  2:35  6:55 14:55 19:09
25 zo  0:59  5:20 15:26 17:50 25 wo  2:25  6:31 16:28 18:55 25 za  3:56  7:21 16:05 19:35 25 ma  3:20  7:25 15:25 19:38 25 do  2:44  7:10 15:25 19:19 25 za  3:15  7:35 15:40 19:56
26 ma  1:55  6:07 16:11 18:35 26 do  3:14  7:16 16:51 19:31 26 zo  4:26  7:55 16:26 20:09 26 di  3:34  7:55 16:06 20:10 26 vr  3:46  7:50 15:54 20:06 26 zo  3:54  8:25 16:35 20:45
27 di  2:34  6:55 16:46 19:19 27 vr  4:15  7:56 17:06 20:09 27 ma  4:20  8:31 16:14 20:45 27 wo  4:15  8:30 16:35 20:45 27 za  4:36  8:46 16:56 21:05 LK 27 ma  4:50  9:30 17:20 22:00 LK
28 wo  3:35  7:35 17:22 20:05 28 za  4:56  8:31 17:20 20:45 28 di  4:46  9:05 16:54 21:14 28 do  5:06  9:05 17:15 21:25 LK 28 zo  5:24 10:00 17:56 22:45 28 di  5:44 10:36 18:20 23:10
29 do  4:36  8:26 17:46 20:46 29 zo  5:05  9:16 17:20 21:30 29 wo  5:17  9:56 17:35 22:04 LK 29 vr  5:55 10:05 18:16 22:55 29 ma  6:40 11:05 18:54 23:56 29 wo  6:54 11:45 19:36      
30 vr  5:26  9:05 18:05 21:29 30 ma  5:15  9:55 17:30 22:26 LK 30 do  6:20 10:54 18:40 23:54 30 za  7:06 11:35 19:05      30 di  8:26 12:25 20:26      30 do  0:11  8:30 12:41 20:25
31 za  5:55 10:00 18:24 22:15 LK 31 di  6:06 10:56 18:14 23:14 31 zo  0:40  7:15 11:55 19:46 31 vr  1:15 10:05 13:39 21:57

December

Januari Februari Maart April Mei Juni

Juli Augustus September Oktober November

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B     Ind.terrein de Weidjes     Egmond aan den Hoef 

wij zijn OPEN
Lamoraalweg 74

Egmond aan den Hoef
T: 072-5069003
M: 0622 94 34 08

Woning 
VERKOPEN?

Bel dé Kruijff 
onder de 

makelaars

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Eerst Sporthal slopen dan huizen bouwen
De gemeenteraad had het laatste woord om te beslissen over de woningbouwlocatie Watertorengebied. 
De raad stemde in voor een nieuwe sporthal en 34 woningen aan de Watertorenweg in Egmond aan Zee, 
het plan was al eerder goedgekeurd door de gemeente maar door de stikstof problematiek moest het 
huiswerk overgedaan worden en moest het plan gerepareerd worden door wethouder Klaas Valkering.

De omwonenden hadden er bij de 
raadsleden samen met de Parel van 
Egmond op aangedrongen de sport-
hal niet op dezelfde plek te bouwen 
maar op de plaats van de Wal zoals 
in het plan Dorp en Duin ook al was 
geschetst.
Sommige raadsleden waren voor deze 
ingreep omdat er dan meer wonin-
gen gebouwd kunnen worden op de 
vrijgekomen locatie en in Egmond is 
dat hard nodig daar er een schaarste 
is voor betaalbare woningen voor 
met name jongeren. VVD’er Meis de 
Jongh pleitte ook voor een sporthal 
waar meer activiteiten kunnen plaats-
vinden, een dorpshuis voor geestelijke 
vitaliteit en voeding, fysiotherapeut, 

diëtist, huisarts en een psycholoog. 
Gemeentebelangen spreekt over een 
gemiste kans dat er minder wonin-
gen gebouwd kunnen worden. Solita 
Groen van Groen Links pleitte ook 
voor de sporthal op een andere plek, 
zij vindt dat er niet alleen gesport kan 
worden maar dat de sporthal ook een 
plek is waar mensen samenkomen 
voor de sociale contacten.
Onno Tijm de huidige beheerder van 
de sporthal en het sportcafé was niet 
blij over de beslissing om de sporthal 
niet te verplaatsen net als de omwo-
nenden en het actiecomité water-
torenterrein die geprobeerd hebben 
met handtekeningenacties en inspra-
ken de raadsleden te overtuigen voor 

verplaatsing, maar helaas. Michiel van 
den Busken van Gemeente belangen 
raakt ook de juiste snaar in de ge-
meentekrant van deze week als het 
gaat over participatie. “ Dit betekend 
het einde van mijn bedrijf in de sport-
hal” aldus Onno Tijm. “Danny Swart 
snapt de ongerustheid van de om-
wonenden maar ziet niets in het ver-
plaatsen naar een andere plek”. Over 
de inbreilocaties in het dorp hoor je 
ook niets meer, zal ook wel met de 
Corona te maken hebben.
 
Sporthal de Watertoren. 
Tekst en foto: Cor Mooij

Sanne Koopman verlengt contract bij VV Alkmaar
VV Alkmaar is zeer verheugd te kunnen melden dat de eerste grote talenten voor het komende seizoen 
behouden zijn. Sanne Koopman, Emmeke Henschen en Charlotte Hulst hebben afgelopen week hun over-
eenkomst bij VV Alkmaar verlengd. Zij zijn een schitterend voorbeeld van de VV Alkmaar Academie en 
dat zelf opleiden ook echt loont.

Sanne Koopman (18 jaar) uit Egmond 
a.d. Hoef heeft alle jeugdteams door-
lopen. Sanne is een jonge talentvolle 
speelster afkomstig van VV Egmondia, 
die de afgelopen seizoenen enorme 

stappen in haar ontwikkeling heeft 
gezet. Dit seizoen was zij ondanks 
haar leeftijd één van de ervaren speel-
sters. VV Alkmaar is heel blij dat ze 
ook komende seizoen weer van haar 

kunnen genieten. Zij is een enorm ge-
dreven speelster met grote ambities, 
die er altijd voor open staat om zich-
zelf te verbeteren.

1) Sanne Koopman blij met contract  2) Emmeke Henschen, Sanne Koopman en Charlotte Hulst
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WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Afra Stam-Apeldoorn
is voor altijd naar haar Engel

*4 februari 1942                                          †18 december 2020

Hartverwarmend en overweldigend
waren jullie reacties na het plotseling

overlijden van mama en oma.

Anja & Carla
Gerard & Bianca
Paulien & Mark

en alle kleinkinderen

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

E G M O N D
Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat 
• Ongeacht waar u verzekerd 
 of lid bent! 
• Thuisopbaring of in een   
 uitvaartcentrum naar keuze 
• Mogelijkheid tot een 
 kosteloze voorbespreking 
• Transparant

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53
of via: pieter@uitvaartdekker.nl

3-2-2011                                           3-2-2021

Linda Mooy-Voorhamme

10 jaar uit het oog, maar niet uit het hart
Schat, we houden van je.

“we see you in heaven”

     Ma en Pa      Siem
    Danny, Rolla     Denise
   Deyana    Wesley
  Tamara   Lucky 
 Jamie

Dooi en IJzel zorgen voor overlast
Zo mooi het zondag was met een ge-
zellige drukte op het strand en boule-
vard zo moest men op maandagmor-
gen uitkijken bij het naar buiten gaan. 
Mensen die de hond gingen uitlaten 
gleden onderuit omdat de straten en 
de duinpaden bedekt lagen met ijs. 
De vorst zat nog in de grond en het 
dooien van de warmere bovenlucht 
zorgde voor ijzel. In 1979 was ook 
ijzel in de Montgomery straat ging 
men schaatsen op straat en de buurt-
bewoners moesten Tinus Gul overeind 
houden. Ellen Gouda en Nelly Wiegers 
ondersteunen hem. De schooljeugd 
had er plezier in.

Tekst en foto Cor Mooij

De huiswerkwinkel biedt huiswerkbegeleiding en 
bijles aan huis.
De meest gehoorde klacht van middelbare scholieren dit moment: de hele dag achter de computer, wat 
is het saai, ik kan mijn aandacht er niet bij houden, ik mis contact met klasgenoten en docenten…

Huiswerkbegeleiding en bijles op 
locatie kunnen voorlopig niet door-
gaan vanwege de verscherpte Corona 
maatregelen.
De huiswerkwinkel zal de leerlingen 
WEL persoonlijk blijven begeleiden: 
wij komen bij U langs. Waarbij we alle 
geldende Corona maatregelen in acht 
zullen nemen.
We merkten dat er bij leerlingen juist 
een hele grote behoefte is aan per-

soonlijk contact, ze zijn online-moe. 
Door bij hen thuis langs te komen, 
kunnen wij de kwaliteit en persoon-
lijke aandacht blijven bieden, waar wij 
voor staan. We kunnen samen met de 
leerling orde scheppen in de chaos 
van het online schoolwerk, extra uit-
leg geven, waar nodig en samen wer-
ken aan aanpak, motivatie en alles 
wat er nog meer komt kijken bij het 
gezonde leerproces.

Wilt u ook extra hulp voor uw ploete-
rende zoon/dochter die de middelba-
re school nu vanachter de computer 
moet doorlopen? Neem dan contact 
met ons op via info@dehuiswerk-
winkel.nl of bel Sanne Wehkamp 06-
41620807; contactpersoon tijdens 
het zwangerschapsverlof van eigena-
resse Lisa van Nieuwburg-Bedaux.

Remi Beukers brengt eigen muziek uit
Enige tijd geleden brachten wij al een verhaal in Dorpsgenoten over de familie Beukers die met hun 
muziekoptredens buitenspel staan door de Corona crisis. Remi, de leadzanger van Memphis, heeft de 
afgelopen tijd niet stil gezeten, soms tot ergernis van zijn echtgenote Anita die het ook wel eens gezellig 
vond om samen iets leuks te gaan doen in plaats van altijd maar achter die computer te zitten om num-
mers en muziek te bedenken. 

De bedoeling was om het album in 
december vorig jaar uit te brengen 
maar Remi wilde zichzelf geen tijds-
druk opleggen om het album ook 
werkelijk voor kerst 2020 uit te bren-
gen. Het is allemaal eigen werk van 
Remi Beukers soms in combinatie van 
broer Edwin en neef Wilbert, en heeft 
een album gepland voor release in 

coronatijd. Hij heeft het nu als losse 
songs (singles) op Spotify en i-Tunes 
staan waarbij iedereen het kan down-
loaden of horen. Het is te vinden on-
der de naam Remi Beukers. De titels 
die op de singles vermeld staan zijn 
te herkennen aan de groene hoes, als-
zijnde songs uit 20/21. De nummers 
die te vinden zijn; LOTUS, MY ALIBI, 

AND WHEN THE BOYS COME HOME, 
JULIE BLUE EYES, SUPER HERO SUITE, 
SYDNEY’S SHORES en IT’S A WAKE 
UP CALL. In de loop van de komen-
de weken zullen er nog vier nieuwe 
songs verschijnen die tezamen een 
nieuw album vormen. 
Tekst en foto Cor Mooij

MAAR
In de weg was geen bocht. Maar het vocht wat men kocht,
onderweg op die tocht: Dat was bocht.                                           JéGé
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WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.

Administratiekantoor
 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - 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

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

1

2

Geen visserslatijn voor 
Kees Hottentot
Afgelopen weekend kon Kees Hottentot uit Egmond aan Zee zijn 
ogen niet geloven, hij zat lekker op de kop z’n kant bij de haven van 
IJmuiden te vissen toen er een autootje aan kwam rijden met een 
man die hij ook wel eens heeft gezien hier op de kant met zijn hen-
gel, hij kwam uit Heerhugowaard. Op zich natuurlijk niets bijzonders, 
maar wat is het verhaal…

Kees was een week ervoor ook aan 
het hengelen op schar en wijting, hij 
had twee hengels uitstaan toen er een 
sleepboot voorbij kwam varen. Plotse-
ling zag ik mijn hengel het water in 
getrokken worden en weg was mijn 
hengel met een dure molen daaraan. 
“Ik had er natuurlijk zwaar de pest in 
maar gelukkig had ik de andere hen-
gel nog en viste door, mijn buurman 
zei nog dat het mooi klote was voor 
mij. Na een paar uur had ik het ge-
had en stapte op terwijl mijn buurman 
nog even verder ging met vissen. Het 
zat mij toch niet lekker en had een rot 
gevoel onderweg naar huis.” Thuis 
gekomen deed Kees zijn verhaal en 
ging die avond vroeg naar bed want 
een hengel en molen kostte hem toch 
ruim € 250, 00.
Dit weekend gebeurde wat je niet kon 
geloven. “Ik was weer naar de kopse 
haven gegaan om er weer te gaan vis-
sen, zoals ik al zei, er kwam een auto-
tje aanrijden met datzelfde mannetje 
uit Heerhugowaard erin waar ik een 
week eerder nog mee heb staan vis-
sen. Ik zei nog tegen hem heb jij je 
visspullen niet mee? Nee zei hij ik heb 
een verrassing voor jou, hij pakte een 
hengel en een molen uit zijn auto die 
precies op dat groene hengeltje van 

mij leek, ik zei nog verrek dat is mijn 
hengel.”
De man was vorige week langer 
blijven hengelen toen hij zijn hengel 
op ging halen trok zijn vishaak mijn 
hengel mee omhoog. “Het is natuur-
lijk niet te geloven, maar het is geen 
visserslatijn. Voor volgende keer neem 
ik een paar lekkere biefstukken voor 
hem mee”, aldus een opgeluchte 
Kees Hottentot.

Tekst en foto: Cor Mooij
Kees Hottentot met zeemolen

De Reddingboot: 110 jaar na de 
eerste editie
De eerste editie van De Reddingboot verscheen in februari 1911. 
Precies 110 jaar later valt nummer 243 bij al onze donateurs op de 
mat. Zoals altijd extra dik. Met heel veel informatie over de KNRM, 
het werk wat we doen en de vrijwilligers en donateurs die dat werk 
mogelijk maken

Doneren redt levens
Donateurs zijn voor de KNRM een 
onmisbare schakel bij het optimaal 
kunnen uitvoeren van het reddings-
werk. Door deze bijdragen kunnen 
de vrijwilligers aanspraak maken op 
de beste trainingen en apparatuur. Ie-
dere donateur heeft zijn of haar eigen 
redenen om de reddingmaatschappij 
te steunen. Maar allemaal hebben 
ze één ding gemeen: een groot res-
pect voor de helden op het water. En 
daarom spreken we dit nummer met 
vier mensen die hun verhaal vertellen 
waarom zij de KNRM steunen. Onder 
het mom van doneren redt levens.
Het Vlootplan 2020-2035
En in de komende jaren vervangt de 
KNRM de vloot. Dat is nodig, omdat 
het huidige materieel het einde van 
de technische levensduur bereikt. Om 
deze omvangrijke operatie in goede 
banen te leiden, is het Vlootplan 
2020-2035 opgesteld. De bouw van 
de eerste nieuwe reddingboot in de 

Van Wijk-klasse is gestart. Directeur 
Jacob Tas vertelt er meer over. En we 
zijn op bezoek in Rijs, Friesland, waar 
we op bezoek zijn bij Folmer Jacht-
bouw waar de eerste nieuwe Van 
Wijk-klasse in elkaar gelast wordt. 
Uiteraard ontbreken de vaste items 
niet zoals logboeken, dagboek, ach-
terafverhalen en KNRM-er aan het 
werk niet.
Ontvangt u nog geen donateursma-
gazine? Word dan nu donateur en 
krijg drie keer per jaar het leuke ma-
gazine over de KNRM. De Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij 
helpt en redt mensen in nood op het 
water. De redders en reddingboten 
komen in actie na een alarmering. De 
KNRM heeft 45 reddingstations langs 
de kust. De 75 reddingboten worden 
bemand door 1.400 vrijwilligers. De 
KNRM komt meer dan 2.000 keer 
per jaar in actie voor noodmeldingen 
waarbij ruim 3000 mensen worden 
geholpen of gered.

Vliegramp voor Egmondse kust 
in 1954
Door Cor Mooij redactie – foto’s Historisch archief Alkmaar / Jaap 
Schoen

De watersnoodramp in 1953 was nog maar een jaar voorbij of op 17 
mei 1954 voltrok zich weer een ramp voor de kust van Egmond. Een 
Avenger A4 maakte een oefenvlucht van Texel naar vliegveld Valken-
burg waar zijn thuisbasis was. In het kader van de oefening was hij 
laag over de kust van Egmond aan Zee gevlogen toen hij motorsto-
ring kreeg en het vliegtuigje een noodlanding moest maken op de 
Noordzee. 

“Mooij gezien”  
Een terugblik uit het verleden

Van en Over 
Egmondse gebeurtenissen  

“Er zat niets anders op” aldus luite-
nant ter zee 2e klasse J.L. von Schmidt 
auf Altenstadt die zich daarna in een 
benarde positie bevond. Het vliegtuig-
je dat door de harde klap op het water 
in tweeën was gebroken en de motor 
was afgeknapt bleef het daardoor 
nog enige tijd drijven. De vliegenier 
die een groot gapende hoofdwond 
had greep zijn laatste kans om op de 
vleugel van het toestel te klimmen 
en zijn reddingsvlot tevoorschijn te 
halen. De zuurstofcilinder vulde de 
banden van de rubberboot en de pi-
loot zwom hiervoor zover dat mogelijk 

was bij vandaan om niet door het zin-
kende toestel meegezogen te worden 
de diepte in. Als noodhulp schoot de 
drenkeling een noodpatroon af om zo 
zijn aanwezigheid in het water op te 
laten vallen. Het was jammer dat de 
overvliegende Sea- Fury’s juist gepas-
seerd waren en hij dus te laat opviel. 
Op het strand was het badman Gerrit 
Groen die om 16.00 uur een vlieg-
tuigje in zee had zien storten en het 
rooksignaal opmerkte, hij waarschuw-
de direct de K.Z.H.R.M. die actie on-
dernamen.

De reddingboot “President Steyn” 
werd gelanceerd en de mensen aan 
de wal bleven lang in het ongewisse 
over het resultaat van de tocht. De 
mededeling dat er een boei was ge-
vonden en een reddingvlot gaf de 
hoop dat men iemand had gevonden. 
De zekerheid kwam toen de redding-
boot “President Steijn” om 17.30 uur 
weer in zicht kwam met de vlag van 
de reddingmaatschappij in de top, dat 
was een goed teken met een zucht 
van verlichting op het strand van alle 
aanwezigen. In café “de Boei” strekte 
mr. J.J. Spit zijn goede zorgen over 
de piloot uit en werd er onmiddellijk 
eerste medische hulpverleend door Dr. 
S.H.J. Moons die verdere behandeling 
in het Marine hospitaal in Overveen 
noodzakelijk achtte.
Gekleed in een bruin noodkostuum 
die hij heeft geleend van de beman-

ning van de reddingboot en een sche-
del dat schuilging onder het verband 
was de piloot Von Schmidt wel zover 
bij kennis dat hij zijn verhaal kon doen 
aan diverse aanwezigen. Schipper Cor 
van Pel van de “President Steyn” ver-
telde hoe de redding geschiedde in 
aanwezigheid van de piloot, de heer 
Ten Bruggenkate, Mr. J.J. Spit, en een 
marineofficier die na het vernemen 
van de noodlanding direct naar Eg-
mond was gekomen.
Een hartelijke handdruk en welge-
meende woorden van dank, waarmee 
hij voor zijn vertrek naar het Marine 
hospitaal vertrok, nam hij afscheid 
van de bemanning en zijn redders van 
de “President Steyn” voor hun snelle 
succesvolle actie dat hem is overko-
men. Voor de bemanning was dit de 
mooiste beloning en werd in de Boei 
bij v.d. Pol nog even gevierd.

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef

+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl

www.remoraproducties.nl
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TakeAway
voorgerechten
BROOD & DIPPERS  €   4

TOMAAT/POMPOEN SOEP  €   5 

OUDERWETSE UIENSOEP  €   5  

GEROOKTE ZALM  € 10
Gepocheerd ei | Toast

VEGA WRAP  €   8.5
Hummus | groenten | Harissadip

BEEFTATAKI €   9.5
Noedels | Teriyaki

salades
CAESAR SALADE € 12.5
Kip | romaine sla | bacon | kaas

CARPACCIO SALADE € 11.5
Truffelmayonaise | Pecorino krullen | 
rucola | notenmix  

hoofdgerechten
Alle gerechten worden geserveerd met een 
passend garnituur

KAASFONDUE  € 14
Groenten | nacho’s | brood

PASTA FETTUCCINE  € 14
Dikke lint pasta | crème fraîche van 
paddenstoelen | tomaat | sla mix | 
Pecorino kaas | gebrande notenmix

COMER POLLO  € 12
Halve kip | specerijenjus | 
ovengebakken aardappeltjes | roerbak groenten

ZALM € 16
Roerbak groenten| beurre blanc | tagliatelle 

SPARERIBS € 15
Knoflooksaus | cocktail saus

HAMBURGER COMER € 12
Kaas | spek | ui | truffelmayo | BBQ saus 

SUPPLEMENT FRITES  €   3.5

SUPPLEMENT SALADE  €   3

stamppot  
HETE BLIKSEM €   7.5
Spek | appel | ui | gehaktbal | jus

RUCOLA & PASTINAAK €   7.5
Aardappel | Tomaat | sukade | jus

STAMPPOT VAN DE DAG €   7.5

dessert
TROPICAL PANNA COTTA  €   6.5
Blauwe bes | kaviaar van PASSOÃ

TIRAMISU €   6.5
Amaretto | witte chocolade

3 GANGEN KEUZE MENU  € 20
Kies uit bovenstaande gerechten 
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

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.

& gratis 
bezorging in 
de Egmonden

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

Amaretto | witte chocolade

3 GANGEN KEUZE MENU  € 203 GANGEN KEUZE MENU  € 20

€   6.5

3 GANGEN KEUZE MENU  € 20

€   7.5

TROPICAL PANNA COTTA  
Blauwe bes | kaviaar van PASSOÃ

Amaretto | witte chocolade

3 GANGEN KEUZE MENU  € 20
Kies uit bovenstaande gerechten 
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

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.

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. 

ValentijnsValentijns
MenuMenu

CARPACCIO
Truffel mayonaise | Pecorino | 

notenmix | rucola 

SEMOLA PASTA
Kleine pasta salade | winter truffel | Antiboise-to-

maat | tuinkruiden | Parmezaan schuim

KROKANTE BUIKSPEK VAN 
DE BASTERD

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

Dessert
RED VELVET CAKE 

Icing topping | Caramac crumble | spinsuiker

BREAD AND BUTTER PUDDING
Baileys | boerenmeisjes | sinaasappel | rietsuiker

TRIFLE
Witte chocolade | cake | Grand Marnier

CLAFOUTIS
Bramen | kersen | Dulce de letche | macaron

TARTE TATIN VAN PEER
Hangop met kaneel

    Shared dining
KAVIAAR

Blini | crème fraîche | bieslook 

BROOD
Aioli & kruidenboter

BOSPADDENSTOELEN CRÈMESOEP

KROKANTE SUSHI
Wasabi | soja

ZACHT GEGAARDE KALFSRIBEYE
Piccalilly met ingelegde groente | rucola sla 

| olijven crumble

GEVULDE KASTANJE CHAMPIGNON
Ricotta kaas | couscous | gegrilde groene asperge

 | zongedroogde tomaat

BOMBE VAN HUISGEROOKTE ZALM
Interieur van beurre-blance mousse | spinazie 

| kwartel eitje | kervel

LICHTPITTIG GEVULDE WRAP
Hummus crème | harissa Citrus | gepofte groenten 

| mesclun

BEEF TATAKI
Thai-Noodles | Salade | Oosterse dressing | wok 

groente | sesam | bosui | papadum  Totale menu voor 2 personen 
€69,50 inclusief fles rosé Cava

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

Ik zou graag…Ik zou graag…
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 deze tijden van verdriet en pijn.

Dat we het afscheid maken, mooi en warm,

met in gedachten onze knuffel en arm.

Een gedicht van Monique Doets

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!

Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

ANNO NU
uitvaartverzorging

Petra van der Meer

06 - 81 35 81 10

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl

www.uitvaartannonu.nl

Karin Smit

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

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 

06-55187575

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 

2/3 EN 9/10 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

TakeAway
voorgerechten
BROOD & DIPPERS  €   4 

TOMAAT/POMPOEN SOEP  €   5 

OUDERWETSE UIENSOEP  €   5  

GEROOKTE ZALM  € 10 
Gepocheerd ei | toast 

BEEFTATAKI €   9.5 
Noedels | teriyaki

GEITENKAAS  €   9.5 
Honing | slamix | toast | notenmix  

CARPACCIO  €   9.5 
Truffelmayonaise | Pecorino | rucola |  
notenmix   
 

hoofdgerechten
Alle gerechten worden geserveerd met een  
passend garnituur

KAASFONDUE  € 14
Groenten | nacho’s | brood

PASTA FETTUCCINE  € 14
Dikke lint pasta | crème fraîche van  
paddenstoelen | tomaat | slamix |  
Pecorino | notenmix

COMER POLLO  € 12
Halve kip | specerijenjus |  
ovengebakken aardappeltjes |  
ovengroenten 

GEBAKKEN ZALM € 16
Ovengroenten| beurre blanc | tagliatelle 

SPARERIBS € 15
Knoflooksaus | cocktailsaus 

HAMBURGER COMER € 12
Kaas | spek | ui | truffelmayo | BBQ saus

KOGELBIEFSTUK € 15
Peperroomsaus | ovengroenten | friet 

SUPPLEMENT FRITES  €   3.5

SUPPLEMENT SALADE  €   3 
 

stamppot  
BOERENKOOL €   7.5
Rookworst | jus

HUTSPOT €   7.5
Sukade | jus
 

dessert
TROPICAL PANNA COTTA  €   6
Kaviaar van likeur

TIRAMISU €   6
Amaretto | witte chocolade

U kunt vanaf 13.00 uur tot maximaal 19.30 uur bestellen via restaurantcomer.nl of 072 843 51 81. De gerechten 
worden van woensdag t/m zondag GRATIS tot 20.00 uur bezorgd in de Egmonden. U kunt de gerechten op deze 
dagen ook tot 20.00 uur afhalen op Boulevard Zuid 7.

& gratis 
bezorging in 
de Egmonden 

3 GANGEN KEUZE MENU    € 20 
Kies uit bovenstaande gerechten  
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

Coronamaatregelen particulieren 
Betaalpauze hypotheek voor huizenbezitters
De goedkeuring betreffende het behoud van het recht op hypotheek-
renteaftrek voor huizenbezitters die van hun hypotheekverstrekker 
een betaalpauze hebben gekregen, is verlengd tot en met 30 juni 
2021.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelij-
ke Kosten (TONK) De Tijdelijke Onder-
steuning voor Noodzakelijke Kosten 
(TONK) is bedoeld voor huishoudens 
die door de huidige omstandigheden 
te maken hebben met een onvoor-
zienbare en onvermijdelijke terugval 
in hun inkomen, en die daardoor 
noodzakelijke kosten niet meer kun-
nen voldoen en waarvoor andere re-
gelingen niet of onvoldoende soelaas 
bieden. TONK gaat met terugwerken-
de kracht gelden van 1 januari 2021 
tot en met 30 juni 2021. De regeling 
kent de volgende contouren:
De focus ligt op woonkosten. Dat 
wil niet zeggen dat vergoeding voor 

andere noodzakelijke kosten niet mo-
gelijk is. Bij aanvragen wordt gekeken 
of sprake is van onvoorziene en onver-
mijdelijke terugval in het inkomen en 
naar draagkracht. Vermogen, dat vast 
zit in de eigen woning en pensioenen 
wordt buiten beschouwing gelaten. 
Over een vrijstellingsgrens wordt nog 
gesproken.
De middelen voor TONK worden in 
twee tranches via het gemeentefonds 
beschikbaar gesteld. De verwachting 
is dat vanaf 1 maart 2021 gemeen-
ten hun TONK-loketten zullen openen.
Gemeenten kunnen vanwege hun ei-
gen beleidsruimte afwijken van deze 
contouren.

UITJES
Ik minde haar. Haar lichaam was een openbaring
In Egmond kocht ik voor haar een haring
Maar op haar kamer ontstond gedonder
Ik gaf haar één met uitjes Zij lust alleen maar zonder       Timo Bijl

Ben's
Gedichten
en Limmerikken
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SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

 Allergie
 Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

 Allergie
 Acupunctuur
 Linda Liefting
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
hormonale klachten, pijnklachten.
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (06) 362 04 113 
www.praktijkjade.nl

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

GARAGE DE EGMONDEN
OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE 
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!

OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO 
BENT U VAN HARTE WELKOM

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.nl • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

Heb jij nog een paar 
uurtjes over voor je 

dorpsgenoten?

www.hospice-egmond.nl

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

3

DORPSGENOTEN 
WEKELIJKS OP
DE MAIL???
GEEF JE OP 
VIA INFO@

BELLEMAN.NL

Foto onderschrift 1
Schipper Cor van Pel, Vliegenier 
J.L. von Schmidt auf Altenstadt, 
W.ten Bruggencate, Mr. J.J. Spit 
en een marine officier in cafe 
“De Boei”.
Foto 2 Bemanningsleden van 
toen in “de Boei” v.l.n.r. Alb. 
Stam, Cor van Pel, Leen van Os 
cafe uitbater, Klaas de Graaff, 

P. v/d Pol, Ch. Van der Gaag be-
stuurlid, Arie de Groot, Piet de 
Bruin, C. Blaauboer bestuurslid, 
Hendrik Visser, Janus Hopman, 
Karel Wijker, Gerrit v/d Pol en Ja-
cob Bas Tracktordriver.
Foto 3 Bemanning en bestuur 
van de strandreddingboot Presi-
dent Steyn uit Egmond aan Zee 
voor het boothuis.

Speciaal Valentijnmenu COMER
Als je iets anders wilt maken en presenteren met Valentijnsdag dan 
moet je dat bedenken in overleg met je chef-kok. Manager Michel 
Loobuyck (35) die gehuwd is met Laura Moerman en twee kinderen 
heeft, bedacht samen met Chef-kok Edwin Roest (met 6 koks in de 
keuken) dat zij niet een menu willen serveren bij de mensen thuis op 
plastic schaaltjes en bordjes maar op een echt stenen servies.

 “Met de Kerst kwamen wij erachter 
dat je alleen maar bezig bent met 
verpakken en dat gaf heel veel romp-
slomp, op een echt gewoon servies 
ben je gewoon met je vak bezig”. 
Wij van Dorpsgenoten mochten een 
kijkje in de keuken nemen bij het 
bereiden van het Valentijn menu. 
Het is een lust voor het oog hoe het 
voorgerecht met zalm, bieslook en 
kaviaar klaar gemaakt wordt op een 
heel klein pannenkoekje. Het bospa-
ddenstoelensoepje dat in een glaasje 
wordt geserveerd is het enige dat je 
thuis even moet opwarmen in b.v. de 
magnetron, hierbij ook brood met Ai-
oli en kruidenboter. Als tussengerecht 
staat er een krokante Sushi op menu 
met wasabi soja. Het Shared-Dining 
bestaat uit zacht gegaarde kalfsrib 
Eye, gevulde kastanje met champig-
non, bombe van huis gerookte zalm, 
een licht pittige gevulde wrap, een 
beef tataki, carpaccio met truffel may-
onaise, een semola pasta en krokante 
buikspek van de Basterd. Het is niet 
te geloven hoe wonderschoon deze 
culinaire gerechten op een zwart ste-
nen plateau geserveerd worden. En 
dan het dessert als dat er nog bij kan 
tenminste, Red Velvet cake, bread en 
butter pudding, Trifle van witte choco-
lade met Grand Marnier, Clafoutis met 
bramen en kersen en een Tarte Tatin 
van peer, een hangop met kaneel. Het 
totale menu voor twee personen kost 
slechts € 69,50 inclusief een fles Rosé 
Cava. Het geheel wordt keurig netjes 

op servies in een box bij u thuisbe-
zorgd. Alleen de kaarsjes thuis nog 
aansteken en de romantiek kan niet 
op. De andere dag komen zij het ser-
vies weer bij u ophalen.
Men spreekt van een Valentijnweek-
end op vrijdag, zaterdag en zondag 
en men is verheugd dat de chef-kok 
een romantisch diner heeft samenge-
steld om je vingers bij af te likken. Aan 
ideeën ontbreekt het Michel Loobuyck 
en zijn vrouw Laura Moerman niet, 
zo wil men als de Corona over is en 
het restaurant weer open mag op de 
laatste zondagmiddag van de maand 
een Jazz sessie brengen, of een swing 
– songwriter muziek middag. Laura 
houdt zich bezig met de verhuur 
van de Appartementen boven Co-
mer (Maris Apartments) die voor het 
hoogseizoen al bijna volgeboekt is. 
Maar natuurlijk kunt u altijd even op 
de site kijken www.alys.nl of contact 
met ons opnemen via info@alys.nl. 
Het team van restaurant Comer heb-
ben heel veel plannen om het voor de 
Egmondse gasten gezellig te maken 
tegen normale prijzen. “Wij zijn alleen 
maar met de dag van morgen bezig, 
wat achter ons ligt is geweest “, aldus 
Michel, die als ondernemer nu al twee 
Corona crisisperiodes heeft meege-
maakt. Voor het seizoen vragen zij nu 
al personeel die het vak willen leren 
en gevorderden full time werknemers.

Tekst en foto’s Cor Mooij
 

Dankbrief Piloot J.L. von Schmidt
“Het is mij een een behoefte langs deze weg mijn dank te 
betuigen voor de bijzondere snel en effectieve wijze, waarop Uw 
Maatschappij eergisteren gefuntioneerd heeft en waardoor mijn 
redding bewerkstelligd werd. Gaarne zou ik U ook willen vragen 
in het bijzonder Schipper en bemanning van de President Steyn 
mijn dank over te brengen.
Ik stel mij voor een dezer dagen weer naar Egmond te komen om 
hen nogmaals de hand te kunnen schudden en de door mij 
geleende kleding terug te brengen. Hierbij ingesloten een 
cheque als extra bijdrage voor de Kon. N.Z.H.R.M.”
Voor deze brief en de daarbij gevoegde gift van fl. 100, 00 zijn 
wij hem zeer erkentelijk.

De Commandant van de Marine Luchtvaartdienst schreef ons d.d. 9 juni 
1955

Start met draagvlakmeting voor 
de BIZ in Egmond aan Zee
 
Op initiatief van de ondernemersvereniging Egmond Actief is ge-
werkt aan een plan voor de oprichting van een Bedrijven Investe-
ringszone (BIZ) in Egmond aan Zee. Met een ondertekening van de 
uitvoeringsovereenkomst op 21 januari is een vervolgstap gezet. Een 
BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen inves-
teren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De ondertekening is 
ook het startpunt voor de draagvlakmeting die de gemeente in de 
komende weken uitvoert onder de ondernemers in Egmond aan Zee.

Onderlinge samenwerking ge-
wenst
Met de realisatie van een BIZ-plan, de 
vaststelling van de BIZ-verordening 
en de ondertekening van een uitvoe-
ringsovereenkomst zijn al belangrijke 
stappen gezet voor de realisatie van 
een BIZ. Maar samenwerking tussen 
ondernemers is een belangrijke ver-
volgstap. Ondernemer Sandy Dekker: 
“In Egmond aan Zee willen we graag 
gezamenlijk een aantal zaken oppak-
ken, om ons dorp ook in de toekomst 
aantrekkelijk te houden en zelfs hier 
en daar te verbeteren. Door dit in 
verenigingsverband te doen, doet ie-
dereen mee en zijn we ook een na-
tuurlijke gesprekspartner voor de om-
geving en de gemeente.” Wethouder 
Erik Bekkering is blij met de ingezette 
route. “Samenwerking is steeds nood-
zakelijker tussen overheid, inwoners 

en ondernemers om de uitdagingen 
die er liggen in de verschillende ker-
nen van de gemeente gezamenlijk 
op te lossen. Een BIZ en versterkte 
ondernemersverenigingen kunnen 
daarin een belangrijke positieve rol 
vervullen.”
Draagvlakmeting van start
De gemeente houdt nu een draagvlak-
meting onder de 121 ondernemers in 
Egmond aan Zee binnen het BIZ-ge-
bied. Tussen 21 januari en 12 februari 
2021 kunnen de ondernemers hier-
over stemmen. Wanneer tenminste 
de helft van de ondernemers stemt, 
en daarvan tenminste tweederde voor 
stemt, is de BIZ een feit. Alle onderne-
mers kregen per brief een uitleg over 
de stemming toegestuurd.   Meer in-
formatie Verdere informatie over de 
BIZ in Egmond aan Zee is te vinden op 
www.bizegmondaanzee.nl.
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De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

EXTRA PITTIGE   500 gram  3,95

10 boereneieren                                                          € 1,00

Noord Hollandse EXTRA BELEGEN 500 gram 3,95

BOEREN STOLWIJKER 500 gram 5,95

OUDE BOERENKAAS  500 gram  3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

BITTERKOEKJES, VANILLE NOOTJES, KLEINE COCOS, 
WEESPERMOPPEN                                                                           20 voor € 3,50
Mini BOKKEPOOTJES of Paleisbanket                                        10 voor € 4,50
Valentijn FONDANT PENCEES                                                         5 voor € 5,50
Lever de advertentie in en ontvang 15 baileys slagroom soesjes cadeau!!!

de lekkerste bal van n-h mager rundergehakt
                 topkwaliteit uit de beemster                heel kilo
dikbevleesde kippenbouten 
                 topkwaliteit uit middenmeer            heel kilo
botermalse runderentrecotes
                 topkwaliteit uit de beemster 3 grote voor maar

lekkere schouderkarbonadelekkere schouderkarbonadeheel kilo heel kilo 9,989,98

biologisch

biologisch

biologisch

8,988,98

4,984,98

9,989,98

gratis
kruiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

max .4 kilo
per klant

in knoflook- of carribian-marinade
Mooi losgevroren

max .4 kilo 
per klant

volg ons nu ook op Facebook

Warm Gebakken
SCHOL

p/st € 3,50    3 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon

4e GRATIS

Ouderwets Gerookte
RODE POON
deze week
500 gr € 4,50

GEPELDE GAMBA’S
van kilo € 17,50
Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 12,50

mooie GROTE zonder kuit

✄
    

TOP-kwaliteit

Verse
ZALM RUGGETJES

3 voor € 6,-
Alleen tegen inlevering van de bon

4e GRATIS

MOOIE DIKKE

✄
    

✄
    

MOOIE DIKKE MOOIE DIKKE

Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken 
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een 
keer per maand of los tarief is dit € 20,-. Familieberichten € 22,-. 
Voor de voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste 
advertenties € 5,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw ad-
vertentie kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. 
Copy t.b.v. redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren. Deadline 
is maandag 12.00 uur.

Nieuwe slimme  
meter? 
 
Ook wel slim om 
eens naar de  
groepenkast te  
kijken.. 
 
Oude “stoppen” en  
aardlek  kunnen 
een risico vormen.. 
 
Mail ons: 
info@mgvisser 
elektrotechniek.nl 

			

12	MEI	GAAN	WE	WEER	OPEN!	
Voor	afhalen	en	bezorgen	

tel:	072 506 4608	
meer	informatie	op	

www.burgersadhoef.nl	

			

12	MEI	GAAN	WE	WEER	OPEN!	
Voor	afhalen	en	bezorgen	

tel:	072 506 4608	
meer	informatie	op	

www.burgersadhoef.nl	

WIJ ZIJN WEER OPEN

Een hele nacht op zee zou het ergste geweest zijn, 
sportvissers heelhuids terug
Door Cor Mooij

Die 8e februari 1975 zal ik niet gauw vergeten toen ik met mijn vriend Marcel Overmeijer op zaterdag-
middag om een uur of twee ging vissen op de Noordzee met een strakke oostenwind, windkracht 4-5 en 
vriezend weer. De zon scheen en we lagen lekker rustig in de Mulle 3 (naam van het bootje) te hengelen. 
Toen het wat kouder begon te worden omdat de zon verdwenen was, vonden we het wel weer genoeg 
geweest. 

We haalden het anker op en de hen-
gels binnen. De motor werd gestart 
en toen ik de motor in de vooruit-
gang zette kreeg ik een terugslag en 
de boot lag stil. De as was geknapt 
waardoor de motor wel liep maar de 
schroef niet. We kwamen er al snel 
achter dat het foute boel was. Door 
de harde oostenwind was het on-
doenlijk om terug te roeien, er stond 
een sterke stroming. Tot overmaat van 
ramp vielen de dollen die in de roei-
gaten moesten ook nog overboord 
doordat ik uitgleed en bijna zelf ook 
over boord viel. Toen waren we hele-
maal in de aap gelogeerd. Vuurpijlen 
hadden we niet mee dus dan maar 
wachten tot het donker werd en wij 
mijn trui aan stukken sneden om die 
door de vismand te vlechten en met 
benzine uit de tank te overgieten en 
in brand te steken. We zagen in de 
verte een kotter varen en hoopten 
dat die ons zou oppikken, maar he-

laas. We hebben geluk gehad 
dat mijn buurman Koen Eel-
tink, ook een visliefhebber, 
de trailer op het strand zag 
staan en wist dat het niet 
goed zat want kwam nooit 
zo laat aan het strand. Hij 
informeerde bij mijn vrouw 
Ina die met Joke (vrouw van 
Marcel) bij mij thuis zat en 
zij had geen idee of er iets 
aan de hand was. Koen ging 
weer naar het strand en de 
trailer stond er nog steeds. 
Hij waarschuwde de KNRM 
die om 20.45 uur uit het 
boothuis was vertrokken om 
te zoeken naar twee sport-
vissers. Om 21.05 werd de 
Ubbo gelanceerd en, zigzag-
gend werd de zee afgezocht 
tussen Egmond en Bergen. Er 
werden enige parachutefak-
kels afgeschoten voor het 

verlichten van de zee maar na ruim 
een uur varen waren de vissers nog 
niet gevonden. Wij hadden de red-
dingboot met zijn ijzeren rupswielen 
al door de Voorstraat horen rijden. 
Het geluid werd door de oostenwind 
meegedragen. Ik zei tegen Marcel die 
inmiddels behoorlijk in paniek was 
geraakt en het ijzig koud had, “als de 
nood op zijn hoogst is komt de red-
ding nabij” Toen ik het laatste stukje 
trui had aangestoken en met de vis-
mand op een roeispaan ging zwaaien, 
werd dat door Theo Muileboom die 
op de boulevard onder de vuurtoren 
stond, opgemerkt die direct de vuur-
torenwachter waarschuwde. Deze 
nam contact op met schipper Hen-
drik Visser van de Ubbo en meldde 
dat er op ongeveer twee kilometer 
benoorden Egmond een vuurtje was 
gezien dat weer doofde. Onmiddellijk 
werd meer noordelijk van Egmond 
gezocht. Toen de reddingboot vanaf 

de kust weer richting zee ging zoeken 
sloeg ik met de roeispaan op de rand 
van de boot en Marcel floot hard op 
vingers, Hij dacht als we hier de hele 
nacht moeten zitten dan overleef ik 
het niet. Toen er nog een parachute-
fakkel werd afgevuurd zag men de 
vlet c.a. 200 meter noordelijker ten 
anker liggen. De Ubbo meerde om 
22.50 langszij en pikte de inmiddels 
verkleumde sportvissers op. Van hen 
hoorden zij over de motorpech en 
het koude avontuur van de sportvis-
ser was gelukkig voorbij. Thuis had 
men inmiddels gehoord dat Cor en 
Marcel waren gevonden maar in het 
laatste NOS-journaal werd gemeld 
dat zij nog steeds zoek waren. Aan 
boord van de Ubbo werden wij ge-
trakteerd op koffie met rum en enkele 
boterhammen. Schipper Visser heeft 
met zijn bemanning de onwillige vlet 
op sleeptouw genomen en om 23.25 
arriveerde men op de werf waar een 
hele schare van publiek stond die ap-
plaudisseerden voor de goede afloop. 
Tegen journalisten vertelde Marcel “je 
gaat zo vaak effe een uurtje weg en 
gebeurt er niets maar dit verwacht je 
ook niet, het had fijn geweest als we 
een reserve motortje hadden gehad, 
we hadden nog geluk dat het een vrij 
rustige zee was, voor het zelfde geld 
had het ook anders kunnen aflopen.”
Het bestuur van botenvereniging 
“De Werf” stelden na deze gebeur-
tenis vast dat voortaan alle bootjes 
verplicht zijn vuurpijlen aan boord 
te hebben. Inmiddels ben ik al meer 
dan 60 jaar redder aan de wal van de 
KNRM waarvoor ik als donateur de 
gouden speld heb gekregen.

Het artikel stond in de Alkmaarse 
Courant op 10 februari 1975

ONDER De Ubbo naar het strand 
( foto: Piet Dekker)


