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

luchtfoto Bert Schuit.

Wintersport artikelen en schaatsen slijpen
Tekst en foto’s Cor Mooij

Voor een waardig en gepast afscheid,

Het vriest dat het kraakt in Nederland met gevoelstemperaturen van -20, sneeuw en ijs. Mensen krijgen
onder die omstandigheden de kriebels en willen gaan wintersporten. Door COVID-19 is naar het buitenland reizen geen optie en daarbij, de wintersportpistes zijn daar toch deels gesloten. In de duinen werd
afgelopen week volop gesleed.
mond aan Zee. Ook de medewerkers
van Kringloop Tol aan de Lamoraalweg in Egmond a.d. Hoef zitten niet
stil. Via Facebook bieden zij spullen te
koop aan die men vervolgens kan afhalen bij de ingang. Schaatsen, skies,
langlauflatten zijn verkrijgbaar voor
een prikkie.

Ook werden er langlaufwedstrijdjes
georganiseerd. Het is een mooi gezicht om groepjes vrienden en vriendinnen te zien sleeën op bijvoorbeeld
de halve maan bij de sporthal om
daarna, met een eigen meegebracht
flesje Skipper bitter of Jägermeister,
een slokje te doen. De sneeuwruimers
van de gemeente en Mart Gul hebben
hun handen vol aan al die opgestoven sneeuwduinen. Sven Harms had
zijn baas Van Velzen Bronbemaling
zover gekregen dat hij met een shovel
sneeuw mocht ruimen bij de ondergestoven garages bij de Zeeweg in Eg-

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

in de doe-het-zelf-zaak. Voor € 12,
50 worden schaatsen, hoge noren of
ijshockey schaatsen geslepen. Klaar
terwijl u wacht.

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Schaatsen slijpen
Met deze kou heeft hij Karl den
Hartogh (zie 2e foto boven) uit St.
Pancras binnengehaald met de modernste schaatsslijpmachine. Karl (58)
heeft het vak geleerd van zijn vader

Vervolg op pagina 2
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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.
uitvaartverzorging
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,
Petra van der Meer
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
In het Slotkwartier in Egmond a.d. Hoef is gestart met de renovatie
van het voormalige schooltje en
Weet dat ik er voor jullie zal zijn,
raadhuisje. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de locatie
ingericht als museum en culin deze tijden van verdriet en pijn.
tuurhuis met de naam Huys Egmont. Huys Egmont gaat met een interactieve
tentoonstelling het verhaal
Dat we het afscheid maken, mooi en warm,
vertellen van de abdij, het slot. info@uitvaartannonu.nl
met in gedachten onze knuffel en arm.

ANNO NU

Renovatie Slotkwartier Egmond a.d. Hoef gestart

Huys Egmont in de steigers

Karin Smit

06 - 41 73 95 49

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

06 - 81 35 81 10

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
Huys Egmont zijn deuren opent, zal de
Een gedicht van Monique Doets
permanente tentoonstelling nog niet
compleet zijn. Het voormalige schoolaanwede
Ook, of juist nu zetten we onze persoonlijke manier van uitvaart begeleiden doorplein
en komen
nogachterzijde
steeds bij u thuisvan
(of inHuys
de tuin)Egom met gepaste afstand de TE
uitvaart
met u te bespreken.
HUUR
mont
wordt
ingericht
alsbelangrijk.
doolhofWemet
Want persoonlijk contact, ook al is het
op veilige
afstand,
is juist nu heel
zijn er voor u!
Motorstalling
verschillende speelelementen die een
in het centrum van
Met warme groet,
Petrahebben
van der Meer
Smitkasteel
relatie
met en
hetKarin
grote
Egmond aan Zee
dat ooit in Egmond a.d. Hoef stond.
Vorstvrij en kurkdroog
Nieuwe impuls voor het gebied De
Stroompunt voor druppellader
werkzaamheden maken onderdeel uit
Eigen locker voor kleding en helm
van het Uitvoeringskader Slotkwartier
Eigen sleutel,
dus 24/7 toegankelijk
dat de gemeenteraad in 2019 heeft
€39,50 per maand
vastgesteld. Het doel is het SlotkwarBij interesse
Fondsenwerving voor tentoonstel- gericht. Een deel van Huys Egmont tier een nieuwe impuls te geven en
06-55187575
ling Stichting Historisch Egmond is wordt ingericht met een permanente om te vormen tot een uitnodigend
bezig met een fondsenwerving om de expositie over de geschiedenis van het verblijfsgebied waar iets te beleven
tentoonstelling te kunnen realiseren. gebied. Daarnaast blijft er ruimte voor valt met de rijke historie van het geHiervoor zijn ambassadeurs benaderd tijdelijke tentoonstellingen. Voor bied.
en is een comité van aanbeveling op- jong en oud . Wanneer medio dit jaar
www.uitvaartannonu.nl

Appartementencomplex De Egmonden

D B
uBBeL
oeT
oor

Tekst en foto: Cor Mooij

Eindelijk is het zo ver, appartementencomplex De Egmonden opent vrijdag haar deuren als de eerste gasten zullen arriveren. Het is geen zorghotel zoals wordt gesuggereerd maar een appartementencomplex
met 25 vakantieappartementen die drempelvrij zijn en van alle gemakken voorzien. Het zijn appartementen van 2-8 personen, hebben brede doorgangen, dus rolstoel vriendelijk en douches die aangepast zijn
aan mindervaliden met o.a. een klapstoel en drempelvrij. Het gebouw heeft een 2 persoons, 4 persoons,
6 persoons en een 8 persoons appartement.
een behandeling tijdens het vakantieverblijf met een breed scala aan specialisaties. Het gebouw is aangepast
met speciale wensen voor mensen
met een handicap. Zelfstandig ondernemer en blogger Niels ten Hagen
is een ervaringsdeskundige. Door de
corona maatregelen van de overheid
zal er geen feestelijke opening plaatsvinden. Net als de Hospice zal dat op
een nader te bepalen datum gaan
gebeuren.

Ook een hulphond is welkom. Er zijn
vele faciliteiten aanwezig o.a. een
parkeergarage (gratis voor gasten),
fysiotherapie, fitnessruimte, een infrarood cabine, baden, strandrolstoel,
een groepsverblijf en een samenwerking met Restaurant Natuurlijk die de
uw diner in het appartement bezorgd,
het restaurant dat bekend staat om
zijn natuurlijke, biologische streek
producten. De fysiotherapie Ronde
heeft ook haar praktijkruimte voor

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

LaNk
eTer
roNwaTer
www.fysiotherapieronde.nl

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

072-5064258 of 5065399

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

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

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

wasserij
Zeedistel
1 - Egmond-Binnen

dubbelblank
Tel.
072 5064695
Lijtweg 56 • Bergen NH
072-5812331
Mob.Telefoon
06-53794624

DORPSGENOTEN

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

ap.beukers@quicknet.nl
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
Hospice met beplanting

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

Jessica Zwart, initiatiefneemster Hospice Egmond

WINTER

‘Het hospice blijft mijn kindje’

Tekst en foto's Cor Mooij
Jessica Zwart-Neeter (59), geboren in Australië en getrouwd met
Wil Zwart had vanaf haar 18e al een droom. Ze werkte als leerlingverpleegkundige in het ziekenhuis met terminaal zieke patiënten.
Afscheid nemen en overlijden in een ziekenhuis, dat kon anders en
liefdevoller. Sinds 2013 onderzocht zij de opties. Deze week opent
Hospice Egmond haar deuren.

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Jessica werd in de bloemen gezet
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
Jessica bij de ingang van het
Hospice

Gedenksteen bij entree hospice

“Ik werkte als verzorgende in Egmond en zag dat de bewoners in de
Egmonden behoefte hadden aan een
hospice. Wanneer de mantelzorger
overbelast was of minder tijd dan
nodig had, moesten ik en de familie
afscheid van een patiënt of een geliefde nemen die naar een hospice
in Alkmaar, Schoorl of Schagen werd
gebracht om daar zijn of haar laatste
adem uit te blazen. Dat vond ik heel
erg. Het werk was voor mij gewoon
niet afgerond en de band die ik met

‘Toen ik in 2016 mijn idee aan de
directie van de thuiszorg voorstelde,
kreeg ik van de directeur 8 uur per
week de tijd om te kijken of mijn
droom, een eigen hospice, haalbaar
en betaalbaar was. Mijn motivatie
achter het hospice was altijd om mensen in de laatste levensfase een fijne
plek met zorg en aandacht te geven,
omgeven door familie en vrienden
als thuisblijven geen optie meer is.
Het hospice is overigens geen verzorgings- of verpleeghuis, ’, aldus Jessica.

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

072-5066171

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

hormonale klachten, pijnklachten.
Telefoon (06) 362 04 113

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
Badkamer toilet kamer2

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

Een hospice bouw je samen
“Ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. De eerste gesprekken met huisarts Michiel Zwartkruis waren zo positief dat hij zich direct aansloot bij mijn
droom. Daarna hebben we een aantal
mensen die hetzelfde wilden nastreven om ons heen verzameld. Zo kwam
Theo Groot van Hotel Zuiderduin in
het bestuur. Hij neemt nu zitting in
de Raad van Toezicht. Gerard Kruijff
kwam in het bestuur maar heeft dat
inmiddels verlaten. Jan Mesu is momenteel voorzitter van het bestuur.
Zonder de familie Groot zou dit project nooit van de grond zijn gekomen.
Zij gaven ons het financiële zetje dat
wij nodig hadden. Zij doneerden de
grond en lieten het hospice casco op
hun kosten bouwen door aannemer
Tervoort.
Cor Tervoort werd aangesteld als
bouwcoördinator. Hij verzamelde
vervolgens weer allerlei mensen om
zich heen met ieder hun eigen specialisatie. Cor was bijna dag en nacht
bezig met de voorbereidingen en de
bouw. Er vormden zich ook allerlei
groepen vrijwilligers die meedachten

iemand had opgebouwd, werd ineens
verbroken. `Daar is mijn droom om
een eigen hospice op te zetten, geboren. Als het mij lukt om een patiënt in
zijn laatste levensfase zijn eigen verzorger of dokter mee te nemen naar
een bijna-thuis-huis, dan zou dat fantastisch zijn. Een rustige plek waar de
mensen om je heen vertrouwd met je
zijn, dan maak je de reis die je samen
begonnen bent ook samen af.”
Hospice Egmond is uniek in Nederland, een particulier hospice bestond
eerder niet. Het bestuur en de vrijwilligers hebben er alle vertrouwen
in dat dit hospice een succes wordt.
“In principe is het hospice een neteven-anders verpleegadres dan je eigen woning. De partner of een naast
familielid bieden wij de mogelijkheid
om in een apart bed naast de gast te
liggen of te blijven overnachten’, geef
Jessica aan.
De nachtzorg wordt door de zorgorganisatie die de gast anders thuis
ingeroepen had, gedaan. In het hospice heeft de gast daarmee altijd alle
benodigde zorg om zich heen.

DORPSGENOTEN

Donaties en giften
Het hospice blijft in de komende jaren afhankelijk van donaties en giften. Binnenkort start het hospice een
actie waarbij iedereen voor minimaal
€ 15, 00 per jaar vriend van Hospice
Egmond kan worden. Dorpsgenoten
ondersteunt het hospice met gratis
advertenties als daar ruimte in het
weekblad voor is.
Marjolein Copier die de PR en communicatie verzorgt wordt dagelijks
overstelpt met vragen over het hospice. De afgelopen week is zij al zestien keer benaderd met aanbiedingen
en vragen van allerlei aard. Met Tol
Kringloop heeft het hospice de afspraak gemaakt om spullen die worden aangeboden en die zij niet kunnen gebruiken naar Tol te brengen. De
opbrengst van de verkoop van deze
spullen gaat voor het overgrote deel
naar het hospice.
Jessica geeft tot slot aan; ‘Ik blijf in
het bestuur maar ga niet in het hospice zelf werken, we hebben twee
coördinatoren die alles met de verpleging en de vrijwilligers regelen. Maar
het hospice blijft natuurlijk wel mijn
kindje. Als deze huiselijke plek je laatste eindstation is en je hebt niets meer
te wensen, dan ben je hier op de juiste
plek terechtgekomen.
Namens het bestuur werd Jessica vrijdagmiddag door voorzitter Jan Mesu
in de bloemetjes gezet voor haar jarenlange inspanningen voor Hospice
Egmond.

Eerste gasten
Het is een hospice geworden van ons
allemaal. Donateurs, bestuur en vrijwilligers, iedereen heeft zijn steentje
bijgedragen en daar zijn het bestuur
en Jessica in het bijzonder, erg blij
mee. Nu breekt voor Jessica en haar
60 vrijwilligers een spannende tijd
aan. Ze zien er naar uit om de eerste gast te verwelkomen. Het gebouw
heeft drie gastenkamers en nog een
extra vierde kamer wanneer de drie
kamers bezet zijn en een spoedaanmelding binnenkomt. De kamers, elk
in een eigen kleur, hebben alle benodigde faciliteiten; er is een zitje, een
televisie die gasten alle kanten op
kunnen draaien, een eigen luxe badkamer met een in hoogte verstelbaar
toilet en elke kamer heeft uitzicht op
de weg die langs het hospice loopt.
Voor de mensen is dat vrije uitzicht
heel belangrijk. De verzorgenden hebben een eigen personeelskamer, er is
een linnenkamer met een wasmachine en wasdroger (beschikbaar gesteld

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

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

Kamer 1

met geld gedoneerd door buurtvereniging de Parel van Egmond) en er is
een huiselijke ontvangst- en koffiekamer met alles erop en eraan.

over het project, ieder met een eigen
taak. De pr-groep organiseerde allerlei activiteiten om geld in te zamelen.
Mijn hele familie was erbij betrokken.
In 2018 gingen wij huis aan huis om
folders rond te brengen voor donaties
aan de Hospice. We stonden als gezin
op de braderie, in de slotkapel, in Egmond-Binnen bij Egmond-Binnen op
z’n kop, met een stand op het Hoever
dorpsfeest, noem maar op.”
Verheugd kijkt Jessica om zich heen.
‘Ik ben heel blij dat het allemaal is gegaan zoals ik had gehoopt. Mijn wens
en droom zijn in vervulling gegaan en
mijn man Wil krijgt mij eindelijk na jaren weer terug.”

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

Hospice met daarachter de vakantie appartementen ‘De Egmonden’

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344
4 • info@welbox.nl

Jessica Zwart in de huiskamer
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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.

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

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

Restaurant EAZEE is nu autoshowroom voor CV2
Tekst en foto’s Cor Mooij

Voorbijgangers die op de boulevard wandelden, konden hun ogen niet geloven toen zij bij restaurant
EAZEE een aantal Citroën 2CV binnen zagen staan; een witte Méhari, een rode Dyane6, een blauwe
AK250 besteleend en een VertJade 2CV6. Als je naar binnen gluurt, wordt het je duidelijk. Een 2CV garage
van Sander Aaldrink had de tijdelijke vrije ruimte niet mooier kunnen benutten.
langs wandelde, merkte de felle
kleuren meteen op. “Ja, je mot toch
wat in deze tijd waarin iedereen het
moeilijk heeft.” Het zal nog wel even
duren met al die beperkingen door
corona denkt Marcel Kroef, beheerder
van het restaurant, als horeca ondernemer ben je het wel beu om maar
te blijven wachten op de mededeling
dat er een versoepeling aankomt voor
de branche. Een blauwe D2CV met
reclame van het restaurant daarop

Adrie Wijker die met zijn vrouw net

maakt meer duidelijk. Voor wat, hoort
wat. Zolang er nog geen gasten zijn in
EAZEE, blijven de eendjes in de serre
van het restaurant staan. Er wordt
wel een prijsvraag verbonden aan de
eendjes om te raden wat de totale kilometerstand van deze citroen-iconen
is. De eerste prijs is een overnachting
voor twee personen in Hotel Golfzang, 2e prijs Diner voor twee personen in EAZEE, 3e prijs een middagje
op stap met een 2CV.

GARAGE DE EGMONDEN

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

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

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

Henny Weel bijna dagelijks op TV
Tekst en foto Cor Mooij

Als actrice/cabaretière staat zij al jaren ingeschreven en bij diverse casting bureaus en doet zij zo nu en
dan auditie voor een oudere rol. Want ja Henny is al in de 70, geboren in Den Helder en al jaren woonachtig in Egmond aan Zee. Als je dan TV zit te kijken en er komt een reclame van T Mobile voorbij dan denk
je bij jezelf, ik ken dat gezicht maar hoe heet zij ook alweer.
scenes werden allemaal in Amsterdam opgenomen. De shoot met mij
was zeer geslaagd en ik was heel blij
met het resultaat.” Dat de commercial
nog steeds niet verveelt zegt genoeg,
men wordt er zelfs heel blij van. De
muziek is van de 5e van Beethoven
in de versie van “Exception” een muziekband uit de 70er jaren. Ook in
abri’s door heel het land zie je haar
poster hangen. Als je haar staat van
dienst leest val je bijna achterover. In
1970 trouwde zij met Nico de Boer
en heeft een zoon, een dochter en
vijf kleinkinderen die haar regelmatig

Na een aantal maal de commercial
voorbij zien komen zeg je ‘Verrek’ dat
is Henny Weel de vroegere voorzitter van de Parel uit Egmond aan Zee.
Even contact opgenomen en Henny
was meteen enthousiast. “Ze zochten
een beautyvlogger en zij kozen mij,
ik voelde mij natuurlijk zeer vereerd
zonder allerlei ingrepen. Puur natuur
dus voor de kapspiegel, een make-up
jurk en een fraaie pruik. Op een locatie in Baarn stond een prachtige villa
waar de opnames werden gemaakt
en ik mocht dansen in een beeldige
slaapkamer, een boudoir. De andere

bellen met Omie je bent weer op televisie. Ze had een rol in Goede tijden
Slechte tijden waarin zij vier maanden
acteerde, een gastrol in de Vlaamse
pot, een campagne voor de Nationale
Bibliotheken, met poster en op bussen
stond haar afbeelding, in het theater
bij cabarets en speelde in drie onewoman shows van 1985-2019. Zij
spreekt maar liefst 5 talen vloeiend
Nederlands- Duits, Spaans, Frans en
Engels. Teveel om alles op te noemen.
“Maar het acteren of een mooie rol
spelen in een serie, sla ik niet af.”.

T: 072-5069003
M: 0622 94 34 08

Oproep; Laten we samen, Egmond
aan Zee zomer en winter schoonhouden van hondenpoep. - Jet van den

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Ik ben OPEN

Heb jij nog een paar
uurtjes over voor je
dorpsgenoten?

Lamoraalweg 74
Egmond aan den Hoef

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

www.hospice-egmond.nl

DORPSGENOTEN
WEKELIJKS OP

Ingezonden

DE MAIL???

Hondenpoep
het niet echt nodig vinden want de
stukjes groen aan de Kennedy boulevard of naar de zuid boulevard liggen
bezaaid met hondendrollen alsof het
een uitlaatplek is.

Heuvel

DORPSGENOTEN

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl
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“Mooij gezien”

& gratis
& gratis
bezorging in
bezorging in
de Egmonden
de Egmonden

voorgerechten
voorgerechten

€ 4
€ 4

Een terugblik uit het verleden
Van en Over
Egmondse gebeurtenissen

1952

Rampjaar voor de kust Egmond
Tekst en foto’s Cor Mooij

COMER
POLLO
GEBAKKEN
ZALM

€ 12€ 16

Het jaar 1953 zal niet alleen te boek staan als de grootste watersnoodramp in de geschiedenis die Zeeland deed overstromen, maar
ook als het stranden van vele schepen op de kust onder andere bij
Egmond aan Zee in de jaren daarvoor. In het blad “De Reddingboot”
van de K.N.Z.H.R.M. vind je alle informatie hierover terug met verslagen van de bemanning en schipper.

Halve kip | specerijenjus |
Ovengroenten| beurre blanc | tagliatelle
ovengebakken aardappeltjes | roerbak groenten

€ 5
€ 5

SPARERIBS
ZALM

Knoflooksaus | cocktailsaus
Roerbak groenten| beurre blanc | tagliatelle

€ 15
€ 16

OUDERWETSE
UIENSOEP
OUDERWETSE
UIENSOEP

€€ 55

HAMBURGER COMER
SPARERIBS

€ 15€ 12

GEROOKTE
ZALM
GEROOKTE
ZALM

€€ 10
10

KOGELBIEFSTUK
HAMBURGER
COMER

€ 12€ 15

SUPPLEMENTFRITES
FRITES
SUPPLEMENT

€ 3.5
€ 3.5
€ 3€ 3

TOMAAT/POMPOEN SOEP
TOMAAT/POMPOEN SOEP

Gepocheerd
ei |eitoast
Gepocheerd
| Toast

Kaas | spek | ui| cocktail
| truffelmayo
Knoflooksaus
saus | BBQ saus
Peperroomsaus
| ovengroenten
| friet
Kaas
| spek | ui | truffelmayo
| BBQ saus

BEEFTATAKI
VEGA WRAP

€€ 9.5
8.5

GEITENKAAS
BEEFTATAKI

€€ 9.5
9.5

SUPPLEMENTSALADE
SALADE
SUPPLEMENT

salades

€ 9.5

stamppot
stamppot

CAESAR SALADE

€ 12.5

Spek
| appel || ui
Rookworst
jus| gehaktbal | jus

Noedels
| teriyaki
Hummus
| groenten | Harissadip
Noedels
| Teriyaki
Honing
| slamix
| toast | notenmix

CARPACCIO

Truffelmayonaise | Pecorino | rucola |
notenmix

hoofdgerechten
CARPACCIO SALADE
€ 11.5
Kip | romaine sla | bacon | kaas

Truffelmayonaise | Pecorino krullen |
Alle gerechten worden geserveerd met een
rucola | notenmix
passend garnituur

hoofdgerechten

KAASFONDUE

€ 14

Groenten | nacho’s | brood

Alle gerechten worden geserveerd met een

PASTA
FETTUCCINE
passend
garnituur

Dikke lint pasta | crème fraîche van
paddenstoelen
| tomaat | slamix |
KAASFONDUE
Pecorino
| notenmix
Groenten
| nacho’s | brood

COMER
PASTAPOLLO
FETTUCCINE

Halve
kiplint
| specerijenjus
Dikke
pasta | crème| fraîche van
ovengebakken
aardappeltjes
paddenstoelen
| tomaat | sla| mix |
Pecorino kaas | gebrande notenmix
ovengroenten

HETE
BLIKSEM
BOERENKOOL

€ 7.5
€ 7.5

RUCOLA
& PASTINAAK
HUTSPOT

€ 7.5
€ 7.5

STAMPPOT VAN DE DAG

€ 7.5

Aardappel | Tomaat | sukade | jus
Sukade | jus

dessert
dessert
TROPICAL PANNA COTTA

Het is 2 september 1952 als de Poolse
Trawler de “DROZD” ‘s avonds om
22.00 uur op de tweede zandbank
vastloopt. Doordat deze trawler de
stoomfluit en vuurpijlen gebruikte om
noodseinen te geven, was het de tractor de Zeeleeuw met de reddingboot
President Steyn die om 22.20 uur te
water gingen. Ook de trekker met de
reddingboot kwam in de problemen
omdat door een ongelukkige manoeuvre de dissel van de bootwagen
afbrak. Dat gaf een oponthoud tot
23.00 uur. Van de Poolse trawler werden 12 opvarenden gered en bleven er
4 mensen aan boord van de Drozd. De
President Steyn bleef 24 uur stand-by
op het strand. Veiligheidshalve werd
er een wipper verbinding gemaakt dat

€ 6

Kaviaar van likeur
TROPICAL
PANNA COTTA

€ 6.5

€ 14

TIRAMISU
Amaretto | witte chocolade
TIRAMISU

€ 6
€ 6.5

€€ 12
14

33 GANGEN
KEUZE
€ 20
GANGEN KEUZE
MENUMENU € 20

€ 14

1

Blauwe bes | kaviaar van PASSOÃ
Amaretto | witte chocolade

bemoeilijkt werd door de krachtige
westenwind met veel zee en de hoge
branding. Een dag later ging ik met
mijn cameraatje naar het strand om
als één van de eersten foto’s te maken van een gestrand schip. Na enkele
dagen trokken sleepboten van Wijsmuller het schip weer vlot. Als bewijs
van dankbaarheid voor en de erkentelijkheid van Wijsmuller voor de verleende medewerking, waaronder het
in bruikleen geven van het wippertoestel aan het sleepbedrijf, schonk het fl.
100, 00 aan de K.N.Z.H.R.M.
foto 1- De DROZD met wipperlijn
foto 2- De Poolse Trawler op het
strand- foto 3- Sleepboten van
Wijsmuller liggen stand-by

Kiesuit
uitbovenstaande
bovenstaande gerechten
Kies
gerechten
VOOR,
HOOFD
& NAGERECHT
NAGERECHT
VOOR, HOOFD &

U kunt
vanaf
13.00
072 843
51 81. De gerechten
worden van woensdag
t/m51zondag
U kunt
vanaf
13.00
uuruur
totbestellen
maximaalvia19.30
uur bestellen
via restaurantcomer.nl
of 072 843
81. DeGRATIS
gerechten
bezorgd in de Egmonden. U kunt de gerechten op deze dagen ook tot 20.00 uur afhalen op Boulevard Zuid 7.
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.

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
16/17, 23/24 FEBRUARI
2/3, 9/10 MAART
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
DORPSGENOTEN

2

3

MET
De meter is alleen. Dit wil hij niet zo laten.
Daarom, vanaf meteen, meet hij met twee maten

JéGé

Ben's
Gedichten
en Limmerikken
Blaauw
Mijn therapeut had een idee:
"Denk aan iets blauws: de lucht, de zee."
Maar al wat opkwam in mijn kop
was een belastingenvelop.
Je hebt als mens soms meer plezier
van de instincten van een dier
dan van verstand en expertise.
Laat dus je hond je kraslot kiezen. Wim Meyles
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Tetraëders uit oorlog komen bloot
Afgelopen zondag, 14 februari, zijn er bijzondere overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog letterlijk
boven water gekomen. Tussen Egmond-Binnen en Castricum kwamen er 27(.) voormalige Tetraëders tevoorschijn. Dit gebeurde door de uitzonderlijk lage waterstand en Oostenwind.

Een terugblik uit het verleden
Van en Over
Egmondse gebeurtenissen

volg ons nu ook op Facebook

Opa’s Dik gerookte
KIBBELING
heerlijk gekruid 250 gr € 5,- MAKREEL MOOIE DIKKE
p/st € 5,50
Alleen tegen inlevering van de bon
Warm gebaken

✄

“Mooij gezien”

landen bij laagwater. De geallieerden
wisten dat ze door al deze versperringen geen schijn van kans zouden
maken en kozen voor de minst slechte
optie zogezegd. Na de oorlog werden
de versperringen voor de badplaatsen
opgeruimd. Tussen de badplaatsen in
bleven deze, na het verwijderen van
de mijnen, gewoon staan en zakten
langzaam weg in het zand en de vergetelheid. De PWN heeft er nog een
tiental bewaard en gebruikt als wegwijzer op de fietspaden in het duin.
Kijk voor meer info over de Tweede
Wereldoorlog in en rond de Egmonden op: www.egmond4045.nl
Ze zoeken nog steeds vrijwilligers
voor allerlei doeleinden, stuur ze een
E-mail naar: info@egmond4045.nl

2e half pond € 1,50

✄

Tetraëders zijn versperringen die in
oorlogstijd in groten getale op het
strand stonden. Tetraëder betekend
viervlak. Het is dus een piramide met
vier vlakken. In oorlogstijd samenge-

steld met zes balken van ieder 120 kilo. Het is een zeer
sterke constructie en bedoelt
om landingsvaartuigen op
het strand tegen te houden.
Soms werd bovenop deze
versperring een mijn geplaatst. De Tetraëders werden vervolgens op de laagwaterlijn geplaatst. Hierdoor
waren ze bij hoogwater volledig onder water verdwenen. De Duitsers gingen er
namelijk vanuit dat een geallieerde invasie zou plaats vinden bij
hoogwater. Dan was de afstand van
de zee tot de veilige duinenrij immers
het kortst. Wat gebeurde er echter
op 6 juni 1944, D-Day, de soldaten

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

(dus 500 gr € 6,50)

Alleen tegen inlevering van de bon

2 voor €10,-

Verse Hollandse Nieuwe

HARING
ZEEBAARS FILETS MAATJES
p/st € 2,- 3 voor € 5,50
van kilo € 25,-

Alleen tegen inlevering van de bon

Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 15,- 4e GRATIS

max .4 kilo
per klant

De Woerdense Kaasboer

it PITTIGE
TOP-kwaliteSTOLWIJKER
EXTRA

Bij u op de markt

53,,9595
500 gram 3,95
500
IE DIKK3E ,95
MOOgram
500gram
gram
500

ROMIG BELEGEN
OUDE BOERENKAAS

Kilo 12.50
10 boeren eieren voor

€1,00

Kilo  10.00

mooie lange varkenshaa
s
500 gr 9,98

verse kippendijenfilet
biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo 9,98

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo 9,98

biologisch topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo 9,98

magere runderlappen
kip shoarma vlees

Bomschuiten verkocht 18 Jan.1900
Tekst Cor Mooij – Foto Regionaal Archief Alkmaar R.de Vries

Stefan van Dasselaar maakte via Facebook zijn volgers op “Je bent een Derper als” opmerkzaam over
een kranten artikel dat op 17 januari 1900 werd gepubliceerd, dat op donderdag 18 januari 1900 in
Hotel Zeezicht door de Notarissen M. Gouverne te Alkmaar en B.van der Veen te Schoorldam om 10.00
uur openbaar zullen worden verkocht op verzoek van de Egmonder Zeevisserij-Vereniging de volgende
Bomschuiten.
De Bomschuit werd ook wel een Bom
genoemd maar in visserskringen een
schuit. Deze “Bomschuit “werd vooral
gebruikt door de kustvissers “van de
Zijde” (de Noord en Zuid-Hollandse
kust) in de kustdorpen Egmond, Scheveningen, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee en Zandvoort omdat
deze kustplaatsen geen beschikking
hadden over een haven. De schepen
moisten vanaf het strand afvaren en
aanmeren. Zij verkochten de vis op
het strand en waren zeer beperkt in
de levensduur van de houten schepen.
No1. De Bomschuit “Egmonds
Hoop” liggend op het strand te
Egmond aan Zee gemerkt onder
de naam EG1. Deze bomschuit is
gebouwd in 1898 met stand en
Loopend want, 2 masten, gijk,
kluifhout, 2 zwaarden, een stel
zeilen compleet met 3 kleinere
zeilen, Pomwerk compleet, kachel compleet, Vallen complete,
Last, Kompas, Marine kijker,
Seinvuren, Lantaarns en nog
voorradig Kajuitsgoed en 45 tonnen zout door de koper over te
nemen voor fl. 2, 00 per ton.
No 2. De Bomschuit Eeendracht
gemerkt EG 8, gebouwd in 1897

gelijk aan Bomschuit no: 1 met
44-ton zout à fl. 2, 00 ter ton.
No 3. De Bomschuit “Volharding” gebouwd in 1896 en liggend op het strand van Egmond
aan Zee gemerkt onder EG 4.
Met een houten Spile n nog een
nieuw Waarloo Spil met eveneens 44 tonnen zout à fl. 2, 00
per ton.
No 4. De Bomschuit “Willem”
liggend op het strand en is ingericht voor de Kant en schrobnet
visserij en betimmerd voor de
Haring visserij en last.
No 5. De Bomschuit “Morgenster” gemertkt EG 5. Met stand
en lopend want doch alleen voor
de kust en schrobnetvisserij.

Bomschuit oorlog Normandie

No 6. De Bomschuit “Vrouw Gerritje” liggend op het strand van
Egmond aan Zee gemerkt EG 9.
Met stand en loopend want en
de gehele inventaris zoals die zal
aangewezen worden bestaande
in Zeilen, Kornetten, Touwen,
Lijnen, Vallen, Hoofden enz.enz.
Deze veiling betekende tevens
het einde van de Bomschuiten
visserij in Egmond aan Zee en
de Egmondse Zeevisserij vereniging. De Egmondse vissers zochten later hun heil in Ijmuiden op
trawlers en kotters. In de oorlog
van 1914- 1918 bleven vele Egmonders op zee die nog steeds
herdacht worden bij het Vissersmonument tijdens de Egmondse
Visserijdagen.

✄

Take
Take
Away
Away

BROOD & DIPPERS
BROOD & DIPPERS

GEEF JE OP
VIA INFO@
BELLEMAN.NL

✄

Het valt mij op dat veel hondenbezitters( ben er zelf ook een) in de zomerperiode meestal de poep netjes
opruimen en zo hoort dat ook. Echter
in de winter lijkt het erop dat mensen

van
kippendijen

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse COCOS MACRONEN
5 voor € 5,50 + 5 gratis!!!
Grote APPELTAART
1100 gram € 5,Lever de advertentie in en ontvang 4 tompoucen voor maar € 1,-

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 advertentie 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.

