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Woningnood en bouwplannen gemeente Bergen op
het Delversduin en voormalige AZC terrein.

Jeroen: Dat is waar. Echter: op dit
moment is er door bouwbeperkingen
in verband met stikstof-uitstoot erg
weinig ruimte voor bouwprojecten.
Wij vinden het daarom onbegrijpelijk
dat de gemeente Bergen ervoor kiest
om de beperkte bouwmogelijkheden
die er nu wel zijn grotendeels te benutten voor het bouwen van dure huizen op het Delversduin in plaats van
betaalbare woningen voor de Egmonders op beschikbare bouwlocaties
binnen de dorpskernen.

De gemeente Bergen heeft daarom
grootschalige bouwplannen in de koker voor het voormalige AZC terrein
en omliggende percelen die samen
het Delversduin vormen in Egmond
aan den Hoef. Het is de bedoeling
dat er binnen afzienbare tijd 164
woningen worden gebouwd op deze
percelen om aan de woningnood te
voldoen.
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KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Eelke Veenstra

Dorpsgenoten is onlangs geïnformeerd dat er een groeiende groep
mensen in Egmond aan den Hoef is
die zich verzet tegen die plannen van
de gemeente Bergen en ging afgelopen week poolshoogte nemen om te
zien welke bezwaren er nu precies
leven. Om daarachter te komen werden enkele bewoners geïnterviewd
die een deel van de tegenstanders
vertegenwoordigen, Jeroen de Vries,
Anneke van Staalduinen en Eelke
Veenstra, bewoners van de Herenweg
in Egmond aan den Hoef:

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dorpsgenoten: Wat is dan precies het probleem, waarom zijn
jullie tegen het bouwen op het
AZC terrein en Delversduin?

•
•
•
•
•
•
•

Eelke: Waar wij moeite mee hebben
is het plan om zowel het voormalige
AZC terrein en het prachtige Delversduin, dat tegen Natura 2000 aanligt,
grotendeels vol te bouwen met villa's
en landhuizen voor het hogere segment. Van de 164 geplande huizen
zal slechts 30 procent bestaan uit
sociale woningbouw. Die betaalbare
woningen worden volgens de huidige
plannen weggedrukt in een hoek van
het voormalige AZC terrein. De rest
van de te bouwen woningen op het
Delversduin, de landhuizen en villa's,
zal gezien de huidige huizenprijzen

Dorpsgenoten: U heeft aangegeven tegen de huidige bouwplannen van de gemeente Bergen op
het Delversduin en het voormalige AZC terrein te zijn. Kunt u
uitleggen waarom dat zo is?

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

Anneke van Staalduinen

Anneke: Daarbij wordt het mooie
open karakter van ons dorp dichtgebouwd met huizen die niet direct
bijdragen aan het oplossen van de
woningnood. De vele mensen, waaronder veel Egmondse gezinnen, die
nu gebruik maken van het terrein om
bijvoorbeeld hun hond uit te laten en
te wandelen zullen dat dan elders
moeten gaan doen.

vervolg op pagina 2
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Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Behouden vaart
Na een niet te winnen strijd, hebben wij onze lieve
vader, schoonvader en opa
op 4 februari 2021 moeten laten gaan

JAN BLOK
Echtgenoot van Gre Blok - van Leijen †
in de leeftijd van 81 jaar

Rob en Caroline
Jet, Wies

Martin en Sandra

Jeroen: Het enige dat ons werd aangereikt door de gemeente was een
voorstel om met de projectontwikkelaar BPD gewenste kleine aanpassingen aan het bouwplan te bespreken.
U begrijpt dat wij ons in de maling
genomen voelen als we alleen mogen
meepraten over de spreekwoordelijke
kleur van de tegeltjes. Het is een vervelend gevoel dat de gemeente Bergen, ondanks het belang dat de gemeente Bergen zegt te hechten aan
burgerparticipatie, er in de praktijk
niets van terecht brengt.

Jeroen: Wij denken dat, als er keuzes
gemaakt moeten worden die recht
doen aan de afgenomen bouwmogelijkheden en ook aan behoud van
natuur en een gezond milieu, de gemeente Bergen prioriteit zal moeten
verlenen aan het bouwen op beschikbare locaties binnen de dorpskernen.
Er zijn voldoende inbrei-locaties beschikbaar in de kernen van Egmond.
Ouderen die nu nog ruim wonen kunnen doorstromen en bestaande woningen komen dan ook weer vrij. Bovendien wordt met het bouwen op de
beschikbare inbrei-locaties in plaats
van op het Delversduin de natuur gespaard en worden grote problemen
met betrekking tot het verkeer op de
nu al drukke Herenweg en Egmonderstraatweg voorkomen.

Dorpsgenoten: Hebben
nog een slotwoord?

Jeroen: De gemeente Bergen spreekt
zich heel duidelijk uit voor het belang
van sociale woningbouw en burgerparticipatie in de besluitvormingsprocessen, maar in de praktijk komt
daar weinig van terecht. De inspraak-

Heel hartelijk bedankt voor het medeleven
bij het afscheid van

Truus Visje-Scharff

Amsterdam 21 april 1937

† Alkmaar 14 januari 2021

De prachtige bloemen, vele kaarten, warme woorden en de
laatste groet langs huis heeft ons veel steun gegeven.
Arie Visje en familie

jullie

Eelke: Wij vinden het belangrijk dat
de Egmondse gemeenschap weet wat
er speelt en waarom wij bezwaren
hebben tegen de voorgenomen bebouwing van het Delversduin. Samenvattend willen wij stellen dat wij de
gemeente Bergen steunen waar het
sociale woningbouw betreft, maar
niet waar prachtig landschap moet
wijken voor villa's en landhuizen.
Veel Egmonders verkeren nog steeds
in de veronderstelling dat er sociale-,
laag- en middensegment woningen
verrijzen op het voormalige AZC terrein. Wij roepen Burgemeester en
Wethouders en de voltallige gemeenteraad daarom op om nog eens heel
goed naar de plannen te kijken en te
kiezen voor werkelijk noodzakelijke
woningbouw op de aanwezige alternatieve bouwlocaties alvorens villa's
te bouwen op het Delversduin. Wij
zijn tegen onomkeerbare schade aan
landschap en natuur. We hoeven alleen maar naar de kuststrook van ons
buurland België te kijken hoe rampzalig bebouwing aan duinranden kan
uitpakken. Dit mogen we toekomstige
generaties gewoonweg niet aandoen.

Eelke: Een goed participatietraject is
cruciaal. Door te inspireren worden
belanghebbenden en omwonenden
uitgedaagd constructief mee te denken aan wat er gaat gebeuren in hun
omgeving. Doordat er naar hen geluisterd wordt kunnen er beslissingen
genomen worden die gedragen worden en zijn uit te leggen. Soms zal er
een stap terug gezet moeten worden
om vervolgens weer verder te kunnen
maar uiteindelijk kom je uit op een
breed gedragen eindresultaat. Ook al
wordt er al lang gesproken over het
bebouwen van het voormalige AZC
terrein, omwonenden en andere belanghebbenden moeten er gewoon
op een volwaardige manier over mee
kunnen praten.

Dorpsgenoten: Vinden jullie dat
jullie gehoord worden door de
gemeente en hoe stelt de gemeente zich op naar aanleiding
van jullie bezwaren?

Lieve mensen,

Jeroen: Wij hopen nog steeds dat de
gemeente besluit om echt met ons
in gesprek te gaan. Procederen zien
wij als een negatieve, tijd- en energie
rovende bezigheid die ook nog eens
heel veel geld kost, voor ons en voor
de gemeente. En erger nog, het zorgt
er wellicht voor dat de mensen die geholpen zouden zijn met woonruimte
nog langer moeten wachten tot er iets
beschikbaar komt. Maar om uw vraag
te beantwoorden: ja, het ligt helaas in
de lijn der verwachtingen dat wij gaan
procederen en de media gaan benaderen als de gemeente Bergen doorgaat met het plan om het Delversduin
vol te bouwen met dure landhuizen
en villa's.

Eelke: En een brief, die wij 4 weken
geleden hebben verstuurd aan alle 38
individuele raads- en commissieleden
met daarin onze zienswijze is tot op
heden door slechts 2 raadsleden inhoudelijk beantwoord. Andere correspondentie met de gemeente heeft
tot niets geleid of wacht op antwoord.
U snapt dat wij ons, en dan zeggen
we het heel netjes, door dit alles als
burger en direct belanghebbende volstrekt niet serieus genomen voelen
door de gemeente Bergen.

Dorpsgenoten: Door enkel tegen
bouwplannen te zijn komen er
ook geen woningen. Hoe moet
de woningnood volgens jullie
dan wel worden opgelost?

Woensdag 10 februari zullen wij in besloten kring
afscheid van hem nemen.

Dorpsgenoten: Als de gemeente
Bergen gewoon doorgaat op de
ingeslagen weg, zijn jullie dan
van plan om te gaan procederen?

DEVOTIO

Toewijding in uitvaartverzorging

Uitvaartverzorger sinds 1992

Jeroen: Ik wil graag vermelden dat
er ruim drie jaren zijn verstreken sinds
het voorontwerp bestemmingsplan
Delversduin ter inzage werd gelegd.
Door de stikstof-problematiek en de
gegroeide aandacht voor natuur en
milieu moeten er onzes inziens drie
jaar later gewoon andere keuzes gemaakt worden dan een bouwproject
op een waardevol landschappelijk
perceel grotendeels te vullen met
villa's en landhuizen. Het lijkt ons
verstandig om de plannen nog eens
goed tegen het licht te houden.

Correspondentieadres:
Familie Blok
Herenweg 88
1935 AH Egmond-Binnen

Ronald Koster

Eelke: Een voor ons dorp groot
bouwproject zal de druk op het nabijgelegen Natura 2000 gebied alleen
maar verzwaren. Wij als huidige inwoners moeten er ook voor zorgen dat
onze kinderen en kleinkinderen ook
nog van een gezond Noord-Hollands
Duinreservaat kunnen genieten.

Emma

Anneke: Daarbij komt dat wij, buiten het gebrek aan participatie, problemen hebben met het feit dat het
oorspronkelijk alleen de bedoeling
was dat het voormalige AZC terrein
bebouwd zou gaan worden en dat
zowel de gemeente als de provincie
het Delversduin zouden koesteren als
agrarisch gebied met landschappelijke waarde.

reacties die wij, en andere belanghebbenden, hebben ingediend op het
Voorontwerp Bestemmingsplan voor
het Delversduin in 2017, en waar wij
veel tijd, energie en vooral ook veel
geld in hebben gestoken, blijven onbeantwoord, ondanks de schriftelijke
toezegging van een spoedige inhoudelijke reactie. Het is inmiddels meer
dan 3 jaar geleden dat wij de stukken hebben ingediend en we wachten
nog steeds op antwoord. De publieke
bijeenkomsten georganiseerd door de
gemeente en de projectontwikkelaars
waren niets anders dan eenvoudige
presentaties zonder ruimte voor dialoog en uitwisseling van standpunten.

Dorpsgenoten: Zijn dat jullie
enige bezwaren of zijn er nog
andere redenen om jullie te verzetten tegen de voorgenomen
bouwplannen?

Wij helpen u graag
072 5825521

Tekst en foto Cor
3 Mooij
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Wij bedanken iedereen voor de vele berichten , kaarten ,
bloemen, aanspreken en de haag die gevormd was bij de
P.H.S. na het overlijden van onze lieve moeder, trotse oma
en overgrootmoeder.

Nettie Groen "Dok"
1

Prins Hendrik Stichting bedankt voor de zorg van Nettie
op het Karveel .
Het heeft ons goed gedaan
Elly en René
Daniel en Sanne
Noa
Dex
Danny
Martin en Nadja
Talisa
Morris
Robin en Zoë

2

Esther in herinnering

3

Familie notaris Erica van Nimwegen heeft in
Egmond a.d. Hoef haar weg gevonden

Gerrit Groen in herinnering
Reyer Groen

Tekst en foto’s Cor Mooij

Sinds haar start in 2013, toen zij het notariskantoor van Bos overnam, heeft Erica van Nimwegen zich
altijd thuis gevoeld in Egmond. Voor de onderhandelingen met notaris Bos hoefde zij niet lang na te
denken. “We kwamen er snel uit, ik werkte als kandidaat-notaris in Krommenie en ik zocht een plek om
als notaris te beginnen in de provincie en als dit op je pad komt dan ben je daar heel gelukkig mee”.

Houden van is laten gaan
hoe moeilijk dit ook is ...

“Als notaris zit ik aan tafel op sleutelmomenten in het leven van de clienten. Ik mag daar getuige van zijn.
Ik ben oprecht geïnteresseerd in de
verhalen van de cliënten. Er zijn iedere
dag weer andere verhalen, waarbij ik
de mensen kan helpen”.
Mensen stellen een bezoek aan de
notaris vaak uit: Oh ja ik moet nog
eens naar de notaris. Het advies is
dan ook, gewoon even bellen en een
afspraak maken, dat is altijd vrijblijvend en men krijgt heus niet direct rekening. Als je al een testament hebt, is
het fijn om dat weer eens na te laten
kijken, omdat er vele veranderingen in
de wet hebben plaatsgevonden, men
heeft dan altijd de keuze om het wel
of niet te veranderen.
“Het is fijn om te horen dat de mensen tevreden zijn en het is te merken
dat de mond-op-mondreclame de
beste reclame is. Wij werken met een
team van 8 personen en zijn laagdrempelig, degelijk, toegankelijk en
ongedwongen, wij zijn een professioneel notariskantoor voor en van de
Egmonders, dat laten wij zien door
lokaal te sponseren. Wij zijn meer dan
notaris alleen, wij zijn adviseur, executeur, bewindvoerder, bemiddelaar
en hebben altijd een luisterend oor.”

Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve
warme reacties,vele kaarten en persoonlijke
condeolances na het overlijden van onze lieve
moeder, oma en overgrootoma

Finy Twisk-Valkering
Het heeft ons erg goed gedaan
Anne-Margriet en Ben
Simone en Richard
kleinkinderen en achterkleinkind
Februari 2021

ANNO NU
uitvaartverzorging

Testamenten
Het erfrecht wordt in basis geregeld
in de wet, maar dan vraagt men zich
af, past dat wel bij mij. “Heb je bijzondere wensen of bepaalde omstandigheden in de familie, dan moet je
dat vast laten leggen. Dat kunnen
vele zaken zijn. En hoe ga je om met
de belasting? Mensen die geen testament hebben of een oud testament,
kunnen tegen onverwachte kosten
aanlopen, mijn advies is dan ook, laat
je testament nalezen, wij nemen alle
tijd. Pas als ik weet wat iemand be-

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen
Een gratis prijsopgave binnen een dag

Petra van der Meer
T. 06 41 73 95 49
24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl
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kinderen een schenking ontvangen
van een deel van de overwaarde. De
laatste jaren is er meer aandacht voor
het levenstestament.
Vooral de babyboom generatie heeft
de laatste jaren veel aandacht voor
testamenten en levenstestamenten.
Vragen zijn dan veelal, hoe gaat dat
fiscaal, hoeveel gaat er naar de belasting en hoe gaat mijn zorg er later
uitzien? Wat moet ik daar zelf aan
meebetalen? Al deze zaken moet je
eigenlijk vast laten leggen. Pas dan
heb je grip op je eigen situatie.

langrijk vindt, kan ik goed adviseren”.
Erica voelt zich dan ook een familie
notaris: “het liefst ken ik een oma/
opa, een dochter en/of zoon en ook
de kleinkinderen. Ik hoor ze aan en
help ze zodanig dat ook de volgende
generatie er verder mee kan”.
Er zijn verschillende testamenten en
alles is maatwerk. “Ik probeer een
testament te maken waarbij ik zo
flexibel mogelijk te werk ga, zodat dat
je nog wat te kiezen hebt als opeens
het overlijden daar is. De moeilijkste
zaken zijn nalatenschappen waarin
bij families afspraken zijn gemaakt,
maar niets is vastgelegd en daar
komen dan vaak familiedrama’s uit
voort.” Een voorbeeld is dat kinderen
niet gelijk zijn behandeld door vader/
moeder of dat bijvoorbeeld een kind
een lening heeft gehad van moeder/
vader en daarover wel of geen rente
betaalt. Hun broer of zus weet daar
niets van. Er is onduidelijkheid en dan
begint de ellende. Binnen een familie
kunnen verschillende versies van de
waarheid rondgaan. Bij het afwikkelen van nalatenschappen gaat het
vaak niet om geld, maar “geld is een
betaalmiddel van emotie”. Mensen
willen soms genoegdoening of rekeningen vereffenen met hun broer/zus
en dat kan escaleren. Een testament
is voor na het overlijden en een levenstestament is er voor de laatste levensfase van het leven. Daarin wordt
vastgelegd wie, hoe en wat de zaken
geregeld kunnen worden als vader of
moeder de weg kwijt is. Dan hoeft
de rechtbank geen bewindvoerder of
curator aan te stellen. Een levenstestament is vooral bij een eigen woning
belangrijk voor als ooit de woning
verkocht moet worden na vertrek van
vader/moeder naar de zorginstelling.
Het is dan vaak de bedoeling dat de
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Erfenis planners
Tegenwoordig zijn er veel commerciele bedrijfjes die je uitnodigen naar
een motel of hotel te komen waarbij
zij je voorlichten over een testament
of levenstestament en dat deze informatie altijd gratis is. Ben je geïnteresseerd dan maken zij een afspraak bij
je thuis om het verder uit te werken
en je vervolgens een voorstel te doen
waarna zij het verder gaan uitwerken.
Voor deze dienstverlening betaal je
wel 30 % meer als bij een notaris die
hetzelfde werk doet. Deze commerciele bedrijven kunnen het eindproduct
niet leveren omdat dat altijd via een
notaris moet lopen. Het gaat Erica
van Nimwegen dan ook aan het hart
dat de mensen daar veel te veel voor
moeten betalen. “In het persoonlijke
contact dat ik heb met de cliënten
vind ik het belangrijk laagdrempelig
te zijn en de soms intense verhalen
aan te horen, dan weet ik waar de
pijn zit en kan ik ze helpen oplossen”.
Foto onderschrift: 1 Erica achter
haar buro 2 Erica trots bij de geschenken van cliënten 3 Erica bij
een schilderij van een tevreden
klant
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LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?
www.fysiotherapieronde.nl

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

072-5064258 of 5065399
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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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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

Ervaar de waarde
van uw tuin!

WINTER

7
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* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

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

9

Winterse kou zoals verwacht in Egmond

wasserij
dubbelblank

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

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
072-5812331
T 06 538
12 076

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

Foto’s Janny Ben- Sacher IJsschotsen – Tekst en foto impressie Cor Mooij

LaNk
eTer
roNwaTer

www.rotteveeltuinen.nl

Wat velen niet meer verwacht hadden is er nu toch van gekomen, barre winterse omstandigheden met
sneeuwbergen die ons doen herinneren aan de winters van 1963 en 1979. Overdag zal het kwik ver onder het vriespunt liggen en zal zelfs tot onder de -10”c of zelfs -15”c graden komen te liggen voor het
midden en noorden van het land.
Siberische oostenwind en ijsschotsen
die later op het strand aanspoelden
door de hevige westenwind. Janny
Bensacher had een aantal mooie
foto’s hiervan. Samen met Kootje
Visser-Prins en Corrie Zwart Krab
poseerden zij met Janny Ben Sacher
op de ijsschotsen. “Mijn moeder had
mij gewaarschuwd om niet op de ijsschotsen te lopen daar dat veel te gevaarlijk was door het zoute zeewater
en het ijs zeer bros was”. Voor vele
Egmonders en mensen uit de provincie was het zeer interessant om een
bevroren zee te zien. Van heinde en
ver kwam men naar de kust, vooral
in weekeinden zorgde dat voor veel
verkeersoverlast, dat kwam vooral
doordat de weerman op televisie had
aangekondigd naar de kust te gaan
om dit schouwspel met eigen ogen te

Wat het voor ons in de Egmonden
zal betekenen is dat er in ieder geval
behoorlijk wat sneeuw is komen te
vallen en dat de sleeën weer uit het
vet gehaald kunnen worden. Menige
inwoners die hun honden moesten
uitlaten hadden moeite om door de
sneeuwduinen te komen. Sommigen
konden door de opgestoven sneeuw
hun garages niet meer in. De harde
koude Oostenwind hield nog lang
aan en zorgde voor veel overlast.
Sneeuwschuivers van de gemeente
probeerden de wegen begaanbaar te
houden. Vorige week lieten wij al een
foto zien van de Montgomerystraat
waar het had geijzeld en de bewoners ook al aan het schaatsen waren
op straat. De winter van 1963 staat
ons ook nog wel voor de geest toen
de zee zelfs bevroren was door een

zien. 1963 staat te boek als één van
de koudste winters van de eeuw. Door
de te verwachtte sneeuwval en code
rood werden de voetbalwedstrijden in
de eredivisie van afgelopen weekend
al afgelast of naar de zaterdag middag verplaatst

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Foto bijschriften; 1) Janny BenSacher-Corrie Zwart-Krab -Kootje
Visser-Prins. 2) Samen met Thijs
de Jong op een ijsschots op
strand 3) Fietsen valt niet mee
4) In 1979 zwanen eten uit de
hand 5) Harde wind en veel
sneeuw 6) Sleeën achter auto
groot risico 7) foto drukte op het
strand bij bevroren zee 8) auto
uit sneeuwhoop bevrijdt door Ed
Burgmeijer en GP Groot
9) 1979-Schaatsen op straat in de
Marshallstraat

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

vof
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FF r a

Gesudderde parelhoen
aan uw deur!

Administrations
Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Tekenbureau

met puree, zuurkool, appel & cranberry

Bestellen?
www.het-woud.nl

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

Bezorgdagen: donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag

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

DORPSGENOTEN

Nieuwbouw

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

€ 23,50

Frank Klinkhamer
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Verbouw
Renovatie
Onderhoud
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Gesprek met agrariërs Egmond
RUIMTE over zonnepanelen

WE HEBBEN NOG

Bij enkele agrariërs in de Egmonden is onrust ontstaan over de participatie rond de plaatsing van zonnepanelen in de gemeente Bergen.
Het gaat om een agrarisch gebied in Egmond-Binnen dat is aangewezen als zoekgebied voor zonnepanelen. Hoewel het om een eerste
peiling gaat en is aangegeven dat de plaatsing niet doorgaat als de
grondeigenaren tegen de plaatsing van de zonnepanelen blijven, blijven zij bezorgd. Daarom kiest het college ervoor om de agrariërs en
de belangenorganisaties uit te nodigen voor een gesprek.

al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Lenette van Dongen Showmaster
Als je naar de duinen gaat heb je kans dat je haar tegenkomt. Samen
met haar Engelse Staffort hondje gaat zij graag aan de wandel in de
duinen. Lenette van Dongen, 62 jaar jong uit Egmond, cabaretière en
huppelend over het podium als een jonge hinde. In haar laatste show
op SBS 6, die maar liefst 562.000 kijkers trok, kondigde zij aan te
stoppen als entertainer.
Dorpsgenoten zocht haar op om meer
te weten over haar. Toen wij haar confronteerden met haar gezegde uit de
show om te stoppen en of dat dit haar
laatste show werkelijk was bracht zij
wel een nuance aan dat deze show al
was opgenomen voor de Corona crisis
en dat de tournee van haar show Paradijskleier door de corona voortijdig
moest stoppen maar dat inhalen gepland staat vanaf januari 2022.
Lenette begon haar carrière na een
dansopleiding aan de Nel Roos Dansacademie in Uithoorn met een eigen
dansschool waarna zij, na een auditie aan de kleinkunstacademie, haar
dansschool verkocht en als musicalartiest in de musical Cabaret debuteerde. In 1989 speelde ze in een theaterprogramma met Hans van Gelder
en Peter Lusse in Pappenheim. Sinds
december 1993 begon Lenette haar
eigen solo-cabaretvoorstelling in klein
Bellevue in Amsterdam. In 2003/2004
speelde zij ook nog een hoofdrol in
de musical Mama Mia als alternate
van Simone Kleinsma. In 2004 won
zij samen met Spinvis de Annie M.G.
Schmidt prijs. Op 19 november 2019
boekte Lenette haar 100.000 ste bezoeker met Paradijskleier in Schouwburg “Het Park” in Hoorn.
Lenette is geboren in Zaandam waar
zij 25 jaar heeft gewoond. Haar hele
jeugd ging ze met haar ouders kamperen op camping Geverduin. Ze voelt
zich helemaal thuis in de duinen. Ze
noemt het haar homeland. Na dertig
jaar in Amsterdam en door een scheiding wilde ze de stad uit.
Ze ontdekte Mooieveld van Aaf Zentveld en huurde er een paar keer een
huisje. Dat ze zo uit haar huisje met
haar hondje de duinen in kon lopen
vond ze geweldig. Geen gedoe met
muilkorven zoals ze op vakantie in het
buitenland wel had.
“Je kunt hier lekker rondlopen, je
thuis voelen, je vrijheid hebben en je
rust vinden. Dat is me veel waard.
Als ik van de A9 afsla en weer richting

Egmond rij dan voel ik de rust al over
mij heen komen. Ik ga nu wel graag
regelmatig naar de Jordaan waar ik
tijdelijk een ruimte huur om de stille
Corona maanden door te komen en
daar mijn inspiratie op te doen met
ontmoetingen in het stadsleven. Dat
geeft weer inspiratie voor een voorstelling.” Lenette die zo’n 100 voorstellingen per jaar doet maakt in de
Beun in Heiloo altijd een van haar
laatste try-outs ”Als dat daar goed
ontvangen wordt, dan weet ik dat het
goed zit. In de 7 jaar dat ik in Egmond
woon voel ik mij echt de buurvrouw
en niet de cabaretière, iedereen groet
elkaar, ik heb lieve buren en er wonen
veel hartelijke mensen dat is mij veel
waard. Ik voel me hier nu thuis en
heb zelfs al een plekkie gereserveerd
op het kerkhof in het dorp. Corona of
niet, Lenette zit niet stil. Elke maandagmorgen om 08.00 uur doet ze een
uurtje “Samen wakker worden met
Lenette” Dan geeft ze rek en strek
oefeningen, wat cardio daarna meditatie en tot slot lekker even dansen.
Alles vanuit haar eigen huis en op
Facebook te zien. Een enkele keer
doet ze de sessies een hele week elke
dag. Gezien haar dansopleiding op de
dansacademie en de vele shows die
zij heeft gemaakt van Mag het wat
zachter in 1993 tot Paradijskleier in
2018 weet zij u wel te inspireren.

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Wethouder Klaas Valkering: ”Dit is
een lastig onderwerp. We hebben
met elkaar de opgave om toekomst te
bieden aan onze agrarische ondernemers en ook om onze gemeente verder te verduurzamen. Als boerenzoon
begrijp ik de zorgen van de agrariërs
maar al te goed. De waardevolle bollengrond die nu deel uitmaakt van het
zoekgebied is voor een groot deel ooit
nog door mijn vader en opa geschikt
gemaakt voor de bollenteelt. Daarom
ga ik nu ook graag namens het col-

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

lege met deze agrariërs in gesprek.”
Bergen doorloopt dit proces op dezelfde manier als andere gemeenten
in de regio en maakt daarbij gebruik
van experts op het gebied van landschap, energie en participatie. Daarbij
hanteert de gemeente het uitgangspunt dat draagvlak voor een zoekgebied onder inwoners en grondeigenaren doorslaggevend is voor de
besluitvorming.

Ben's
Gedichten
en Limmerikken

Linda Liefting

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

Er was eens een fakir in Bagdad, die bovennatuurlijke kracht had.
Driekwart van zijn bed was met spijkers bezet.
Daarop sliep hij wel niet, maar wie zag dat ?
D. de Dee

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

Een prachtige dame uit Bagdad stond naast de douche op de badmat
het was geen gezicht want de deur was niet dicht
zoals zij met het water gespat had.
Timo Bijl

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

INGEZONDEN: Beste mensen van Dorpsgenoten,
Er staan hier borden langs de weg,
het het bord zegt “7 opgangen naar
het strand”. Ik vind als Canadees
zijnde, dit als taal verwarrend, want
als je naar het strand gaat, dan ga je
“down” niet “op”.Er zijn mensen in
Bakkum die vinden dat Bakkum een
eigen krant moet hebben. Misschien

kan je ze helpen met dat.
Of misschien kan je in de DORPSGENOTEN een pagina hebben met
nieuws van Bakkum. Je kan dan misschien meer geld verdienen.
Hoogachtend, N. Klaver, Herenweg
282, Egmond a.d. Hoef

zelfstandige

HUISHOUDELIJK
HULP

GEZOCHT

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

voor eens in de 2 weken

072-5067876

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

- Piet van Schagen -

DORPSGENOTEN
WEKELIJKS OP
Tekst en foto’s Cor Mooij BOVEN
Uit de voorstelling Paradijskleier
ONDER Thuis in de keuken

Oud Papier
Zaterdag van 10 tot12 uur staan de oud papier bakken weer bij de Schulp

DE MAIL???

GEEF JE OP
VIA INFO@
BELLEMAN.NL

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

f
DORPSGENOTEN

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

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com
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Gaby Cochavi uit Egmond-Binnen opdracht voor
New Voices Script Contest
Amsterdam, 5 februari 2021 - Netflix heeft de 15 scenarioschrijvers bekend gemaakt die aan de slag
mogen met het schrijven van hun filmscript voor de New Voices Script Contest.
Een van hen is scenarioschrijver
Gaby Cochavi die in Egmond-Binnen
woont. Met deze wedstrijd is Netflix
samen met Scriptbank op zoek naar
een nieuwe generatie scenarioschrij-

vers die vernieuwende en inclusieve
verhalen te vertellen hebben. De jury,
bestaande uit professionals uit de
film- en televisiewereld, had maar
liefst 550 ingezonden filmplannen om

uit te kiezen. In juni 2021 worden de
twee beste film scripts geselecteerd
gemaakt en mogelijk doorontwikkeld
tot een Netflix Original Film.

Eervolle vermelding luidruchtigste stiltegebied
voor NH Duinreservaat

Verse EMMERTJES Zure Haring

✄

Burgemeester Rehwinkel overhandigt NEFOM-oorkonde aan gedeputeerde Olthof

Het Noordhollands Duinreservaat ter hoogte van Egmond en Bergen heeft een eervolle vermelding gekregen in de verkiezing van het ‘Lawaaiigste stiltegebied van Nederland’. Burgemeester Peter Rehwinkel
van Bergen overhandigde dinsdag de bijbehorende oorkonde aan gedeputeerde Jeroen Olthof van de
Provincie Noord-Holland.

Veel herrie in stiltegebieden
In Nederland heeft de overheid stiltegebieden aangewezen om op
sommige plekken rust te hebben. Alleen blijkt dat er op veel plekken in
stiltegebieden toch veel herrie wordt
gemaakt. De Nederlandse Federatie
Omgevingslawaai Motorvoertuigen
(NEFOM) kreeg daar veel klachten
over en organiseerde in samenwerking met het programma ‘Vroege
Vogels’ de verkiezing van het lawaaiigste stiltegebied van Nederland. Het
doel van de verkiezing was aandacht
te vestigen op de maatschappelijk
onacceptabele geluidsoverlast van

Lawaaiig lint van motoren
De eervolle vermelding voor het
Noordhollands Duinreservaat komt
door de grote groepen (met name)
motorfietsen die als een lawaaiig lint
op de zaterdagen en zondagen over
de provinciale wegen N510 en N511
rijden. Uiteraard zijn er motorrijders
die zich aan de regels houden en rijden zonder overlast te veroorzaken.
Maar het blijkt dat er vooral veel zijn
die dat niet doen, hard optrekken en
weer afremmen met heel veel meer
lawaai dan toegestaan is. Of met
grote groepen tegelijk (soms meer
dan 100) achter elkaar over kleine
slingerende weggetjes rijden.
“Onze inwoners ondervinden veel geluidsoverlast van motorvoertuigen en
dan met name van motorfietsen die
veel meer geluid maken dan wellicht
wettelijk toegestaan en maatschap-

Zwart-Neeter, initiatiefneemster en
secretaris van het bestuur, ziet een
langgekoesterde droom in vervulling
gaan. Ze is blij en dankbaar voor alle
steun die ze op de weg naar dit moment heeft ondervonden. Ze is ervan
overtuigd dat het precies wordt wat
ze bedoelde: een kleinschalig, warm
bijna-thuis-huis voor mensen in hun
laatste levensfase: ‘Hospice Egmond
start met een unieke opzet, waarbij
de medische en verpleegkundige zorg

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

Ik ben OPEN
Lamoraalweg 74
Egmond aan den Hoef

T: 072-5069003
M: 0622 94 34 08

Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 15,-

Gebakken Panharing
Rolmops

deze week € 5,-

(2 maanden houdbaar) ERG LEKKER

De Woerdense Kaasboer

33,,
3,
3,

EXTRA PITTIGE
GRASKAAS
BLACK LABEL
EXTRA PITTIGE

MOOIE DIKKE

runder riblappen

Kilo  10.00

9,98

botermalse runderkogelbiefstukken
verse hollandse kipfilet

9,98

3

heel kilo 9,98

mooi stukje lamsbout/lamsboutlappen

500 gr 9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

PIZZA BAGUETTES ham kaas ,mozzarella ,spicy, groente
5 voor € 5,KAASUIEN KRUIER
2 voor € 5,Grote APPELTAART
1100 gram nu € 5,Lever de advertentie in en ontvang 4 tompouce voor maar € 1,-

met de gasten mee verhuist van het
thuisadres naar het adres Sportlaan 2.
De gasten houden dus de zorg en de
band met hun eigen huisarts en bekende verpleegkundigen. Onze gastvrouwen en gastheren zorgen voor de
verdere ondersteuning en service.’ In
verband met de coronamaatregelen
kan er geen open huis voor belangstellenden georganiseerd worden.
Wel wordt er een korte film op www.
hospice-egmond.nl gezet.

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

RODE ZALM FILETS
TOP-kwaliteit van kilo € 25,-

x .4 kilo
pelijk acceptabel is”, zegt de maburgemeester. “Ik citeer uit één van per
deklant
inzendingen: Zoveel schoonheid en
Bij u op de markt
zoveel rust….zou je denken. Maar in
het vroege voorjaar begint het. Moto95
500gram
gram 95
500
ren scheuren met hard geluid over de
weg die parallel loopt aan het gebied,
95
500 gram
op nog geen 25 meter afstand.”
Dit terwijl mensen steeds meer be95
500 gram
hoefte aan plekken waar nog rust
heerst. “Stille groene gebieden kun10 boeren eieren voor €1,00 bij aankoop van kaas
nen mensen bovendien helpen om
Kilo
12.50
te herstellen van stress. Bij voorkeur
zijn zulke gebieden dichtbij huis te
vinden."
500 gr
Met de overhandiging van de oorkonde aan de gedeputeerde wil de
burgemeester het probleem ook op
de agenda van de provincie zetten.
biologisch topkwaliteit uit de beemster grote voor maar
“Ik wil graag samen bekijken of er
manieren zijn om de geluidsoverlast
van motoren te verminderen.”
biologisch topkwaliteit uit middenmeer
“Voor veel Noord-Hollanders zijn stiltegebieden waardevolle plekken waar
biologisch topkwaliteit van texel
zij ontspanning vinden in een wereld
die steeds drukker wordt. Helaas is
het in sommige stiltegebieden niet
altijd zo stil is als we zouden willen”,
reageerde gedeputeerde Jeroen Olthof. “We werken op dit moment aan
het actualiseren van het beleid voor
stiltegebieden. We kijken kritisch naar
hoe het bestaande beleid past in de
tegenwoordige tijd. De wereld is namelijk de laatste jaren alleen maar
luider geworden.”

Hospice Egmond open op 15 februari
Hospice Egmond kan vanaf maandag
15 februari de eerste gasten ontvangen. Het huis is helemaal klaar, er zijn
voldoende vrijwilligers die in wisseldiensten voor ondersteuning kunnen
zorgdragen, er wordt voldaan aan alle
noodzakelijke
coronamaatregelen.
Het bestuur heeft besloten af te zien
van een officiële openbare feestelijke
opening, maar nu wel van start te
gaan met het aanbieden van de zorg
en faciliteiten van het hospice. Jessica

TOP-kwaliteit
SLIPTONG PALING
vqn 500 gr € 25,-

9 voor € 10,- 500 gr € 15,-

In het onderschrift bij het verhaal over de vliegramp 1954
staat een verkeerde naam bij de man in het witte jasje.
Dat is niet Leen van Os maar Henk Hartog die werkte in de Boei en later bij Bellevue.

Hij deed dit namens de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai
Motorvoertuigen) die de wedstrijd had
uitgeschreven. De NEFOM vertegenwoordigt meer dan 65 bewonersgroepen verdeeld over heel Nederland. In
Bergen is er ook een bewonersgroep
actief en aangesloten.

volg ons nu ook op Facebook
Warm Gebakken Ouderwets Gerookte

4 voor € 5,- Alleen tegen inlevering van de bon

RECTIFICATIE

motorvoertuigen
in stiltegebieden.
Door heel Nederland zijn door
bewonersgroepen
stiltegebieden genomineerd waar
nog steeds heel
veel herrie wordt
gemaakt, zonder
dat de overheid
ingrijpt. Vaak tot
wanhoop van bewoners, die daar soms zelfs letterlijk
ziek van worden.

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

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

www.hospice-egmond.nl

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

