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Klaas Valkering: plannen Delversduin Tekst enoij
Cor Mo
lopen al 30 jaar

“Nu kijken we om het meer in de
landschappelijke omgeving te laten
passen, waarbij het duin mooi overloopt in de woningen. Zelfs de Provincie stemde daarin toe en wij wreven
in onze handen. De raad besliste toen
over minimaal 150 woningen, dat
werden er 162 omdat wij dat aantal
niet wilden overschrijden. In 2017
werd het inrichtingsplan door de raad
goedgekeurd en ter visie neergelegd.
In dat plan stonden de duurdere woningen ook ingetekend. Het worden
zeker geen woningen met rieten daken van 1 miljoen maar het zijn woningen of villa’s zoals deze ook op
de Herenweg staan. Daar kan ook
een rieten dak op zitten. De prijzen,
dan moet je denken aan een prijs van
ongeveer € 700.000. Dit past ook in
het landschappelijk geheel waar een
landarchitect naar heeft gekeken.”
Interview Dorpsgenoten
De bewoners die in Dorpsgenoten een
interview hebben gegeven hebben
wel een punt, aldus Klaas Valkering.
‘Je wilt daar ook zoveel mogelijk bouwen voor de lokale inwoners, voorna-

DORPSGENOTEN

voor een duurder segment woningen.
Het gaat dan om woningen tussen
de € 500.000 en € 650.000 waar
ook behoefte aan is in de Egmonden.
Het voordeel is dat er op die manier
mensen uit een huurhuis naar een
koophuis vertrekken, zodat er huurwoningen vrijkomen voor woningzoekenden. De gemeente gaat zich
hier de komende maanden sterk voor
maken bij de ontwikkelaar omdat het
geen gemeentegrond is. De grond is
in handen van het Bouwfonds die het
van de familie Ory heeft gekocht. De
gemeente wilde geen zaken meer met
deze familie doen mede door de affaire met Eric van Houdt die op staande
voet werd ontslagen i.v.m. een renteloze hypotheek die hij van Ory had gekregen. In het verleden waren er met

Bouwfonds afspraken gemaakt over
deze grond en de exacte bestemming.
Dat maakt het voor mij erg moeilijk de
plannen te wijzigen. De afspraak was
40% sociaal en 60 % in een ander
segment. Mijn wens is dus die extra
20 % voor de het middensegment. Ik
ben ook blij dat de Provincie dit plan
al heeft goedgekeurd met de grond

INGEZONDEN:

INGEZONDEN:

melijk jongere inwoners. In het plan
staat 30% sociale woningbouw en
vervolgens vragen we ons af of deze
goedkopere sociale woningen ook bij
onze eigen inwoners terecht komen.
Die woningen worden door de Woningstichting Kennemer Wonen regionaal toegewezen, de uiteindelijke
bewoners kunnen daardoor ook inwoners uit Heerhugowaard, Alkmaar,
Heiloo, Akersloot of Castricum zijn.
Wij gaan kijken of het percentage sociale woningen verhoogd kan worden
met 20% van de midden huurwoningen om toegewezen te worden aan
lokale, veelal jongere inwoners. Een
flink aantal inwoners van de Egmonden heeft op dit moment geen woning
hebben of woont in een zomerhuisje
of zit vast in een sociale huurwoning
in de Egmonden. Een woning onder €
300.000 is in Egmond niet te vinden.
Kieslokaal heeft ook aangegeven om
eens te kijken naar huurwoningen in
het middensegment, want daar is behoefte aan. Mensen met een modaal
inkomen hebben geen toegang tot
de sociale huursector en hebben niet
voldoende middelen om een woning

te kopen of een vrije sector woning
te huren. Dit plan Delversduin is de
kans om woningen in het middensegment huur en sociale koopwoningen
te realiseren. De Rabobank en de gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds
Property Development 100% dochter
van de Rabobank), eigenaar van deze
grond, heeft op haar website duidelijk gemaakt haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid over deze woningbouw te dragen omdat er behoefte aan bestaat. Omdat BPD een
eigen woningportefeuille heeft, geeft
de gemeente de kans om in de toewijzing van woningen aan te sturen
voor de eigen inwoners. KIES Lokaal
vindt dat een win-win situatie. “De
huren liggen op dit moment tussen de
€ 770 en € 1100 per maand. Met een
particuliere verhuurder kunnen wij
makkelijker realiseren om Egmonders
voorrang te verlenen en deze via een
plaatselijke makelaar weg te zetten.”
Voor Klaas Valkering is het heel belangrijk het percentage van 20% woningen voor eigen inwoners bovenop
de afgesproken 30 % te realiseren.
De ontwikkelaar houdt dan 50% over

naast het AZC terrein. De gemeenteraad stemde in 2017 al in met dit
plan en vond dat het nu maar eens
eindelijk moest gaan gebeuren. Er zal
nog een gesprek komen met de mensen rondom de bouwlocatie over de
zichtlijn en ik begrijp ook de zorg van
de mensen hierover.”
Er is discussie over een brief die er al
drie jaar ligt en waar nog steeds geen
antwoord op is gekomen “Valkering:
Eerst heeft dat stilgelegen omdat
de projectleider ontslagen werd er
niemand was die dat direct oppakte.
Vervolgens kregen we te maken met
de landelijke stikstof discussie. Het
plan wat wij bij de minister hebben
gepitched om landelijk een systeem
te bouwen om stikstof uitstoot van
woningbouw te verrekenen met bijvoorbeeld stikstof reductie door de
snelheid op snelwegen van 130 naar
100 km/u terug te brengen werd uiteindelijk ook door de regering overgenomen.
Daardoor konden wij ook verder, dat
was in september vorig jaar. Aan al
hun reacties en input is iets gedaan
dat werd gepresenteerd op een avond
eind vorig jaar. Wij willen juist met
de omwonenden aan tafel komen.
Er is eind vorig jaar een presentatie
geweest en als gemeente willen wij
niets anders dan dat er gebouwd
gaat worden om de mensen hier te
houden. Vorig jaar 2020 werden er
in de gemeente 300 kinderen geboren en als we zo doorgaan zijn dat
er in 2030 slechts 30. Dan hebben
we een groot probleem. Dan kunnen de scholen niet openblijven, de
sportverenigingen kunnen niet meer
bestaan en meerdere voorzieningen
kunnen wij niet open houden. Wij
zien de vergrijzing ook en daarom
moeten wij nu met z’n allen doorpakken en de 50% jongeren die hier nu

nog wonen behouden voor onze gemeente.” Jongeren gaan niet in Heerhugowaard of Alkmaar wonen omdat
ze daar een baan hebben, zij gaan
daar naartoe omdat daar wel betaalbare woningen zijn.” De intentie
van wethouder Klaas Valkering is om
op het Delversduin betaalbare sociale huurwoningen en koopwoningen
voor het middensegment te realiseren
aangevuld met duurdere woningen in
de hogere klasse. "De ontwikkelaar
is geen charitatieve instelling, dat
realiseer ik mij zeker. Als ik kijk naar
het BSV-plan waarin 50% van de woningen bestemd zijn als sociale huurwoningen en 25 % van de woningen
voor het middensegment en 25 %
koop woningen, ben ik blij als wij dat
hier ook kunnen realiseren. Dan ben
ik een tevreden mens. In Bergen was
het proces makkelijker omdat dat om
gemeentegrond ging. Het zou fantastisch zijn als er een appartementencomplex van bijvoorbeeld drie lagen
komt waar heel veel vraag naar is. Dat
zou een goede oplossing kunnen zijn
voor doorstroming van ouderen en
jongeren".

Dag en nacht bereikbaar
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Wij ontvingen het overlijdensbericht van

Jan de Graaf
Vanaf 2001 heeft Jan zich als drager
volledig ingezet voor onze stichting.
Wij wensen Gerda en de kinderen veel sterkte toe.
Begrafenisstichting de Laatste Eer
Egmond-Binnen

Lieve Jannie
Alweer 7 jaar voorbij.
Wel uit het oog, maar niet uit ons hart.
We houden van je.
Piet en familie

Bedankt

voor alle steun en medeleven!
Met een speciale dank naar v.v. Egmondia
voor het eerbetoon.
De vele bloemen, kaarten,
persoonlijke herinneringen en
andere vormen van belangstelling
hebben ons veel warmte
en steun gegeven na het overlijden
van onze lieve vader,

en hij verschuilt zich achter de focusagenda waarin staat dat er voldoende
inspraak is geweest.
Het lijkt mij dat, gezien deze gang
van zaken, dhr. Stam zijn invloed binnen de PvdA beter eerder had kunnen aanwenden. Spijtig dat dit niet
is gebeurd want dhr. Stam heeft met
zijn argumentatie in het stuk in de
Alkmaarsche Courant van dinsdag 16
februari jl. wel een goed punt. - A.F.T

Watertorengebied destijds onveranderd onder de verantwoordelijkheid
van deze wethouder vastgesteld. Participatie was niet besteed aan Peter
van Huissteden.
Nadat het bestemmingsplan door de
Raad van State was vernietigd heeft
wethouder Klaas Valkering het plan
gerepareerd en opnieuw door de raad
laten vaststellen. Opnieuw zonder
enige vorm van participatie. Valkering
heeft daar ook geen boodschap aan

Richard Gerrit Blaauboer
Pap, voor altijd blijf jij in onze herinnering.
Wij, en vele anderen,
gaan jou verschrikkelijk missen.
Remco, Dennis, Tom
en familie

van der Oord, Egmond a.d. Hoef

doorstromers. Delversduin SLECHTS
30 % sociale huurwoningen. Wel 30
% huizen, villa's boven de 4 ton. Het
kapitaal regeert weer denk ik. Wet-

houder Valkering slaat zichzelf op de
borst. Hij kan beter Ergens anders op
slaan. G. Schenk, Egmond aan Zee

Huisartsenpraktijk De Karmel gaat 1 maart open
Op 1 maart starten huisartsen Van
Geldern en Smits met het ontvangen
van patiënten op het nieuwe adres,
samen met hun vertrouwde team en

f

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Delversduin

Waar zijn de partijen van de gemeenteraad?? Ze hadden hoog in hun verkiezing programma staan. Betaalbare
woningen voor jongeren, senioren en

06 36 33 43 33

Voor een waardig en gepast afscheid,

Mosterd na de maaltijd

Jammer dat de dhr. Stam (ex-wethouder PvdA) weinig invloed heeft gehad
binnen de PvdA (-fractie) toen het
plan voor het Watertorengebied door
PvdA wethouder Peter van Huissteden werd ontwikkeld. Inwoners van
Egmond aan Zee hebben destijds hun
bezwaren kenbaar gemaakt en een
alternatief plan ontwikkeld waarin rekening werd gehouden met de wensen van de Egmondse samenleving.
Desondanks is het bestemmingsplan

VINTAGE

fysiotherapeut De Ronde Egmonden.
Daarmee gaat een lang gekoesterde
wens van veel inwoners van EgmondBinnen in vervulling. De praktijk in

ANNO NU

Egmond a.d. Hoef blijft open als voorheen.

uitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Een gratis prijsopgave binnen een dag

D B
uBBeL
oeT
oor

Petra van der Meer

LaNk
eTer
roNwaTer

T. 06 41 73 95 49

www.fysiotherapieronde.nl

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

ap.beukers@quicknet.nl
DORPSGENOTEN

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl
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Het voorjaar laat zich zien

Slotkapel: 20 jaar zomerse poëzie

Na het barre winterweer van de vorige week laat het voorjaar zich
met een heerlijk zonnetje en vrij hoge
temperaturen
weer zien.
* particuliere
was zich
* bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur
Langs de wegen komen de krokussen
al weer in bloei
en latenlinnen
hun
* restaurantwas
pakketten
lente kleuren zien.

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

D66 Bergen NH wil dat inwoners niet langer zelf actief moeten aangeven dat zij bezwaar hebben bij het delen van persoonsgegevens.
Zij zal hierover de komende gemeenteraad een motie indienen.
Alexandra Otto (raadslid D66 Bergen)
geeft aan; “Wij willen dat gemeenten
vooraf toestemming vragen aan inwoners wanneer er persoonsinformatie
wordt gedeeld met andere organisaties. Wanneer dat niet mogelijk is, zullen gemeenten hun inwoners op korte
termijn veel beter moeten informeren
hoe de regeling nu in elkaar steekt”.
De gemeente Bergen biedt bijvoorbeeld op dit moment de mogelijkheid
om een formulier via DigiD in te vullen
waarbij de gemeente wordt verzocht
persoonsgegevens niet te delen maar
geheim te houden.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

WINTER

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

Alexandra Otto: “Wij vragen het Col-

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

way vis of patat. Bij de ijssalon stonden
ook lange rijen mensen. In het weekend was niets te merken van de Corona, na een week eerder waar de temperatuur nog -12 was en op zondag
een week later +14. De gemeente was
na de invallende dooi de opgehoopte
sneeuwbergen met een vrachtwagen
aan het verwijderen waardoor de straten er weer schoon en netjes bijlagen

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
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.?

erkenning is voor de verpleging en dat
zij veel bewondering hebben voor het
personeel. Een oud verpleegster (85)
van de thuiszorg die haar naam er liever niet bijzet, weet wat het is als je om
moet gaan met een pandemie zoals
deze Corona uitbraak.

hormonale klachten, pijnklachten.

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

Telefoon (06) 362 04 113

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

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

SCHILDERSBEDRIJF

Pieter Dekker

VAN DE GIESEN

EGMOND

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!
• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

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

Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan
Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53

Foto aangeleverd Jan Warmerdam en Rob Leijen

In de komende periode wordt in opdracht van de gemeente Bergen hard
gewerkt aan Huys Egmont, met het
verbouwen van het schooltje en raadhuisje aan de Slotweg. Met de ondertekening bij de notaris werd weer een
andere belangrijke stap gezet. Het
bestuur is de notaris zeer erkentelijk
voor haar geheel belangeloze medewerking aan de oprichting. Hiermee
herhaalt de geschiedenis zich min of
meer. Ook in middeleeuwen werden
in Egmond belangrijke aktes voor het
verdere verloop van de geschiedenis
opgesteld en getekend. Mr. Erica van
Nimwegen-Dijkstra voelt zich dan ook
betrokken bij de Egmonden en de totstandkoming van Huys Egmont.

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,• Iedere uitvaart op maat

Op woensdag 10 februari jongstleden werd ten kantore van notaris
Mr. Erica van Nimwegen-Dijkstra (Overwegend Notariaat), de oprichtingsakte van Stichting Huys Egmont ondertekend. De nieuwe
stichting gaat zich richten op het beheer van Huys Egmont en het
inrichten van de expositie en voorzieningen. Het bestuur bestaat uit
Jan Warmerdam, Frits David Zeiler en Rob Leijen.

Herenweg 197

Tekst en foto’s Cor Mooij

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Transparant

Huys Egmont gaat straks als cultuurhuis onderdak bieden aan een
permanente expositie over het Slot
op den Hoef en haar bewoners, de

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

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

aan uw deur!
met puree, zuurkool, appel & cranberry
€ 23,50

Bestellen?
www.het-woud.nl
Bezorgdagen: donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag

Graag komt het bestuur in contact
met inwoners en vrijwilligers die een
bijdrage aan het Huys Egmont willen
leveren om zodoende mee te helpen
aan het behoud en de beleving van
het slotkwartier. Voor contact: robleijen@hotmail.com of 06-5326 5288.

Een terugblik uit het verleden
Van en Over
Egmondse gebeurtenissen

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

vooraanstaande familie Egmont, en
de Egmondse Abdij met welke de geschiedenis van het kasteel en de hele
regio zo nauw is verweven. Daarnaast
komen het ontstaan van het graafschap Holland en de belangrijke rol
die de Egmonden in de landelijke en
Europese geschiedenis heeft gespeeld
aan de orde. Bovendien krijgt Huys
Egmont een maatschappelijke functie (beleving en ontmoeting), voor en
door de inwoners van de Egmonden,
waarin ook Bibliotheek Kennemerwaard een rol speelt.

“Mooij gezien”

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.

Gesudderde parelhoen

lege van Bergen om zich aan te sluiten bij de SyRI-coalitie en de Eerste
Kamer op te roepen deze wet niet
aan te nemen, omdat deze strijdig
is met artikel 10 van de grondwet.
Daarnaast willen we dat er onderzoek
wordt gedaan naar de mogelijkheid
om het delen van gegevens via samenwerkingsverbanden alleen maar
toe te staan als er expliciet door de
inwoner toestemming is verleend. Net
als bij patiëntendossiers in de zorg en
bij de huisarts. Dat is dus 180 graden anders dan het nu in de concept
wet wordt voorgesteld. - Alexandra
Otto raadslid D66”

Stichting Huys Egmont uit de
startblokken

notaris:

Bewoners Prins Hendrik Stichting
Af en toe krijg ik een telefoontje vanuit
de Prins Hendrik Stichting van bewoners die de verzorging door de verpleging niet onder stoelen of banken
stoppen. Het is al meer dan een jaar dat
de Corona de mensen in huis houdt en
dat geeft extra druk op de verpleging.
Zij willen hiermee zeggen dat het een

In 2001 klonk voor het eerst op zondagzomeravonden muziek en poezie in de Slotkapel. Twee decennia lang was de kapel open voor
een project dat bekend werd onder de naam “Luchtig Slot”. Vorig
jaar bleef het stil door de Corona-epidemie. De twintigste aflevering,
precies in het jaar waarin 75 jaar bevrijding werd herdacht, kon daardoor niet plaatsvinden.
Het ligt in de bedoeling deze zomer Muziek en poëzie waarin zeker bevrijalsnog deze aflevering te brengen als ding na benauwdheid zal doorklinken.
hopelijk een benauwende periode Noteer alvast de data onder het voormet veel beperkingen achter de rug is. behoud en in de hoop, dat we dan
Daarom houden we hetzelfde thema weer fysiek bij elkaar kunnen komen:
aan als vorig jaar: “kom vanavond zondag 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 22
met verhalen”, een citaat uit het augustus en 5 september.
bevrijdingsgedicht van Leo Vroman.

Ingezonden bericht D66

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

Dat is ook rondom de slotkapel waar
de sneeuwklokjes je verwelkomen met
open gespreide bekjes. Daar worden
we vrolijk van in deze Corona tijd waar
veel niet mag en wij beperkt worden
in onze vrijheid. Afgelopen zondag was
daar niets van te merken, als de horeca
open waren geweest hadden zij een
vette dag gehad. De boulevard en het
strand waren overvol, op de boulevard
stonden lange rijen mensen voor take a

24/ 7 bereikbaar

072-5064258 of 5065399

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
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Willem Bontekoe verongelukt ten noorden van Egmond aan Zee

Vraagtekens na vliegramp KLM
DC-6B

HOUTENBOS

GARAGE DE EGMONDEN

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO
BENT U VAN HARTE WELKOM

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

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

Nieuwe slimme
meter?
Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
vof

er
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

FF r a

Administrations
Fred Valkering

Administratie- en Belastingadviseurs

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Frank Klinkhamer

Op 23 augustus 1954 verdwijnt de KLM DC-6B “Willem Bontekoe”
PH-DFO komend uit Shannon (Ierland 09.29 u GMT) waar hij een tussenlanding moest maken na een vlucht uit New York waar hij als
lijnvlucht KL 608 op 22 augustus was vertrokken naar Amsterdam.
Kort voor de nadering van Schiphol ging het toestel plotseling in
tegengestelde vliegrichting over Egmond en verdween in de golven
van de Noordzee.
Alle inzittenden, 9 bemanningsleden keersleider herhaalt zijn oproep “Delen 12 passagiers komen hierbij om ta Foxtrot Oscar (DFO) dit is Schiphol
het leven. De vliegramp wordt nooit Control. U hebt toestemming om
opgehelderd. De bemanning bestond te dalen naar 2500 ft. Bevestig ontuit Charles Christian Harman (gezag- vangst van dit bericht. De herhaalde
voerder) Anthonius Wolf (2e piloot), oproepen hebben ook geen resultaat.
Rudolf Meyers (3e piloot), Anton van Om 12.15 uur wordt via Radio ScheAggelen (Radiotelegrafist) Laurens veningen alarm geslagen naar alle
Koppenol ( 1e Boordwerktuigkundige) schepen op de Noordzee. De reddingSebo Geertsema (2e BWK), Christiaan boot President Steyn uit Egmond aan
van Schaik ( 1e steward), Gustaaf Fee- Zee en de reddingboot uit IJmuiden
kes (2e steward) en Magdalena van beginnen een zoektocht naar de posider Mark ( Stewardess). De passagiers tie die de Willem Bontekoe als laatste
kwamen uit Amsterdam, Haïti en USA. heeft opgegeven. Marineschepen en
Het weer is slecht en er hangt een Helikopters volgen de zoekactie. Het
laaghangende bewolking met forse weer is zeer slecht en om 15.55 uur
regenbuien die het zicht belemmeren. komt het definitieve bericht dat de
Om 11.22 meldt de gezagvoerder Willem Bontekoe in zee is verdwenen.
Harman aan de verkeersleiding dat De kotter IJM 5 “TEXEL” vindt op dat
hij het Nederlandse luchtruim binnen tijdstip op een locatie 8 mijl uit de
vliegt. Drie minuten later (11.25 u) kust van Egmond en Bergen aan Zee,
rapporteert hij dat hij de kruishoogte wrakstukken, papieren en boeken.
van 12.000 ft gaat verlaten en gaat Later vindt de loodsboot “Bellatrix”
beginnen aan de dalingsprocedure witte hoofdkussens met de letters
richting baken Spijkerboor (ten noor- KLM daarop. De volgende dag worden van Amsterdam) waar hij ver- den ook lichaamsdelen gevonden die
wacht om 11.37 uur aan te komen. ter identificatie naar het ziekenhuis in
Vandaar zal in een rechterbocht aan- IJmuiden worden gezonden. De wrakgevlogen worden naar landingsbaan stukken lagen door de sterke stroming
05-23 waarna de Willem Bontekoe over een groot gebied verspreid. De
toestemming krijgt om te dalen naar Noordzee is op deze plek tussen de
5500 voet, 4500 voet en 3500 voet 10 en 30 meter diep. Viskotters zoewaarna de landing kon worden in- ken met hun sleepnetten het gebied
gezet. De bemanning bevestigd deze ook af. Er worden van de 21 slachtofmededeling van de verkeersleiding fers slecht de stoffelijke resten gevonom 11.31 u. Dat is ook het laatste ra- den van de 3e piloot Meyers en een
vijfjarig jongetje, Richard Yarrow. Op
diocontact met het vliegtuig.
Schiphol gaf zijn fiat om verder te 31 augustus 1954 wordt de motor en
dalen naar 2500 ft maar kreeg geen nog enige stoffelijke resten gevonden.
antwoord van het vliegtuig. De ver- Er worden duizenden fragmenten

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

w

Take
Away

2

&

GRATIS bezorging
in de Egmonden

3
euze reconstructie van de duizenden
gevonden restanten blijkt wel dat
de Willem Bontekoe toen het in zee
stortte volledig intact was. Helaas, zo
vermeld het rapport uit het onderzoek, kon de ware toedracht van het
ongeval niet aan het licht worden gebracht en werd de zaak gesloten.
Uit latere onderzoeken van een ingenieur van de Rijksluchtvaartdienst die
er een onbevredigend gevoel over had
is deze man doorgegaan met horen
van getuigen. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot de aannemelijke theorie dat
het onverklaarbaar zwalken van de
Willem Bontekoe kan zijn veroorzaakt
door een defecte benzinekachel. Het
inademen van benzinedampen dat
leidt tot bedwelming. Dit zou ook
kunnen verklaren dat de crew gepoogd heeft om de een cockpit raam
te openen. Vanwege het brandgevaar
zouden elektrische contacten zijn
afgesloten, hetgeen de plotselinge
radiostilte zou verklaren. Een oververhitting van de elektrische draden met
zware rookontwikkeling, een defect
van de automatische piloot of een
explosie van drukflessen zou ook tot
de mogelijke oorzaken kunnen behoren. Hoe het ook zij, de ramp met de
Willem Bontekoe KLM DC-6B zal de
geschiedenisboeken ingaan als een
van raadselachtigste incidenten uit de
geschiedenis van de KLM.
Foto 1 Een Dacota van het type
DC6 B Foto 2 Chuck Harma Gezagvoerder foto 3 krantenknipsel 1954.

voorgerechten
€ 4

TOMAAT & POMPOEN SOEP

€ 5

OUDERWETSE UIENSOEP

€ 5

GEROOKTE ZALM

€ 10

ENTRECÔTE

€ 9.5

GEITENKAAS

€ 9.5

CARPACCIO

€ 9.5

PROEVERIJ VOORGERECHTEN

€ 10

Doperwten crème | Gepofte tomaat |
Crumble van zwarte olijf
Honing | Slamix | Toast | Notenmix

SUPPLEMENT FRITES

€ 3.5

SUPPLEMENT SALADE

€ 3

Brood & kruidenboter
Crostini | Carpaccio | Geitenkaas
Charcuterie | Seranoham | Chorizo | Salami
Gemarineerde olijven
Notenmix
Bittergarnituur | Bitterballen | Ebi tempura |
Kaasstengels | Kipbites
Oude kaas

KAASFONDUE

€ 14

dessert

PASTA FETTUCCINE

€ 14

Parels van Roodfruit

Groenten | Nacho’s | Brood
Dikke lint pasta | Crème fraîche van
paddenstoelen | Tomaat | Sla mix |
Pecorino kaas | Notenmix

€ 22.5

vanaf 16.00 uur

Alle gerechten worden geserveerd met een
passend garnituur

PANNACOTTA

€ 6

TIRAMISU

€ 6

TOFFEE TAART

€ 6

Amaretto | Caramac

COMER POLLO

€ 12

SKREIFILET

€ 15

Halve kip | Specerijenjus | Ovengroenten

Dolce de leche | Witte chocolade bros

3 GANGEN KEUZE MENU

SPARERIBS

Kies uit bovenstaande gerechten
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

€ 15

Knoflooksaus & cocktail saus

€ 22.5

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.

BOKSER
De bokser leegde menig glas.
Zijn trainer sprak adrem:
'Hij slaat veel achterover, maar
zijn tegenstanders hem'.

DE RECEPTIE VAN DRUKKERIJ BELLEMAN

IS WEER OPEN
MA. T/M VR. TOT 15.OO UUR

Vertwijfeld sprak de bedelaar:
'Een beetje geld helpt even,
maar, zoals het spreekwoord zegt,
'n hoop doet leven'. Wim Meyles

Henk Verdonk junior terug van
weg geweest

Door lange tijd uit de roulatie zijn geweest van Henk Verdonk junior door de
ziekte van Pfeiffer moest hij door het
technische parcours zijn goede gevoel
weer proberen terug te vinden. De
vorige editie van voor de sneeuwstop
gebruikte Verdonk junior blijkbaar als
opwarmertje, waarbij al gezien kon
worden op de weg terug te zijn. Ditmaal straalde de positieve agressie er
van af en reed Henk Verdonk junior
met een wapperend tijdens de race
opengegooid shirt als gevolg van de
door hem niet verwachte plotselinge
warmte, de sterren van de hemel.

Zomaar een winterdag

TELEFONISCH BEREIKBAAR 072-5061201
DORPSGENOTEN VERSCHIJNT ELKE WEEK
OP DINSDAG/WOENSDAG
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

Door Jaap Wortel

Het dorp, de duinen en het strand. Korte tijd bedekt met sneeuw als in een Alpenland
Witte sneeuw, het witte goud. Zó zeldzaam, als een aandenken waarvan men zielsveel houdt
Maar….een zwarte periode treft de mensheid wereldwijd, de coronacrisis, héél veel leed, in deze barre tijd.
Kale bomen, lege straten avondklok en Lock-down, onze vrijheid achtergelaten
Winkels dicht, restaurants en kroegen gesloten, Lege tribunes, een triest gezicht, wanneer gaat de boel weer eens open?
Talkshow tafels, vol met virologen, oneindige discussies, het is geloven en gedogen
‘T is winterdag, de verwarming op drie, televisie aan, journaal barstensvol met wereldproblemen wat men ziet.
Maar toen… kwam hét moment, “prikkie hier- prikkie daar”, de vrijheid “lonkt” weer en trotseren wij het virus gevaar
De dag, in een witte wereld van korte duur, verstrijkt én is toch ergens uniek. De avond begint te vallen, de hemel die
een rode kleur verried
Het avondrood blinkt en vervult de lucht met een vlammende gloed. De toppen van de duinen verguld en de maan met
haar stralend licht, die de duisternis doorbreekt, geeft ons hoopvol vertrouwen en de nodige moed.
Dit was zomaar een winterdag, met sneeuwklokjes omtuild en zie morgen weer die mooie duinen, waar achter mijn
geliefde Egmond schuilt.

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

volg ons nu ook op Facebook
Warm gebakken

Ouderwets

GEROOKTE PALING
500 gr € 25,- TOP-kwaliteit
mooie DIKKE 5 voor € 4,- van
Alleen tegen inlevering van de bon
10 voor € 7,- 500 gr € 15,-

SCHAR

✄

Henk Verdonk junior uit Egmond a.d.
Hoef heeft met voorsprong de winst
binnen gehengeld van de wekelijkse
donderdagavond tijdrit in Akersloot op
Sportcomplex de Cloppenburgh. Na
een tijdrit loze vorige week door de
overvloedige sneeuwval kon er weer
gereden worden tegen de klok waarbij
de omstandigheden niet ideaal waren;
druilerige neerslag met een ietwat
door de dooi zompige ondergrond.
Hierdoor kon het wel vergeten worden
een gooi te doen naar een verbetering
in de stand op het Kids and Parents
Bikeschool (KPB) snelheidsklassement.

€ 16

borrelbox

hoofdgerechten

Tagliatelle | Ovengroenten |
Tomaten beurré blanc

Ben's
Gedichten
en Limmerikken

KOGELBIEFSTUK

Peperroomsaus of stroganoffsaus |
Ovengroenten

Tomatenmayo | Pecorino | Rucola | Notenmix
Entrecôte | Zalm | Geitenkaas

€ 12

Kaas | Spek | Ui | Truffelmayo | BBQ saus

BROOD & DIPPERS

Gepocheerd ei | Toast

HAMBURGER COMER

Verse Verse Hollandse
SCHELVIS KABELJAUW FILET ke vis
op=op
van kilo € 7,50 van kilo € 25 mooie dik
✄

geborgen en stopt op 25 november
nadat duikers, schepen en Asdic apparatuur zoveel mogelijk hebben geborgen. De vermoedelijke locatie waar
de Willem Bontekoe in zee is gestort
is de positie 52”40’NB 4”20 OL iets
ten noorden van Egmond aan Zee.
Uit getuigenverklaringen hebben vele
inwoners van Egmond aan Zee het
vliegtuig laag boven het strand zien
vliegen maar in tegengestelde richting naar zee. Het liegtuig maakte een
enorm kabaal en sommigen hoorden
op zee een luide knal dat kan duiden
op een explosie. Het is wel duidelijk dat de Willem Bontekoe onverklaarbare manoeuvres zowel boven
land als beven zee heeft uitgehaald
waarna het in zee is verdwenen. Jaren
later werd op het strand van Egmond
aan Zee bij de zandsuppletie een stuk
aluminium gevonden dat volgens de
vinder afkomstig moet zijn van het
verongelukte vliegtuig de Willem
Bontekoe of een toestel uit tweede
wereldoorlog.
In 2006 vele jaren na de ramp heeft
de heer A.N. van den Berg aan Avi
crash gemeld dat hij destijds als marineman met de voormalige walvisjager
Hr. Ms Paets van Troostwijk wekenlang vanuit IJmuiden met speciale detectieapparatuur de zeebodem heeft
afgezocht om de wrakstukken te markeren die dan door duikers werden
geborgen. Bij dit werk werden o.a.
dameskleding, hulpbeplating, motoren en stoelen geborgen. De raad
voor de luchtvaart heeft geen enkele
verklaring voor de vliegtuigcrash voor
de kust van Egmond aan Zee en de
28 minuten dat het toestel boven land
aan het zwalken was. Uit de minuti-

TOPPERS

Wie is deze baanveger?
‘The Icesweeper’, in de taal van de Amerikaanse schilder Gari Melchers moet omstreeks 1900 zijn geschilderd in Egmond waar de schilder woonde en werkte. Melchers noemde hem ‘Old Jan’ (ouwe Jan).
Achter op de foto van de man die als baanveger poseerde (in bezit van St. Historisch Egmond) staat ‘Jan
Troet’, zie aantekeningen. Helaas zijn de aantekeningen er niet bij gevonden.

Deze week kilo € 4,95

max .4 kilo
per klant

Alleen tegen inlevering van de bon
kilo € 12,50 max .4 kilo
per klant

De Woerdense Kaasboer

EXTRA
18%
VETPITTIGE
GEITENKAAS
BLACK LABEL

Bij u op de markt

63,,9595
500 gram 6,95
500 gram 3,95
500gram
gram
500

Kilo 12.50
Pakketje franse kaas 5 stuks voor maar € 5,00

Kilo  10.00
We hebben vergeefs geprobeerd de
man te zoeken in de familie van Flip
Troet, de bijnaam van Philippus Glas
die trouwde met Gerritje Wijker. Flip
Troet was de vader van Chris Glas en
grootvader van Erwin Glas. Het kan

ook zijn dat iemand het alleen maar
geopperd heeft en dat dit een heel
andere Jan is. Eerder is gedacht aan
Jan Karels de smid, maar dat bleek
niet te kloppen. Wie herkent deze man
van een oude foto? Of wie heeft enige

informatie over Melchers? Bel 072
5065692 of mail c.kager.egmond@
gmail.com - Foto’s Gari Melchers
Home and Studio Virginia U.S.A.

Opnieuw steun voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad op 4 maart 2021 voor om, in het kader van corona, opnieuw ondersteuning te geven aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen. “Het gaat om het bieden
van meer ‘armslag’ op korte termijn. We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt. Wat we wel weten
is dat de situatie in bepaalde situaties nijpend is”, aldus wethouder Erik Bekkering.
Het voorstel betreft collectieve maatregelen die ten goede komen aan de
dorpen en individueel maatwerk om
getroffenen te ondersteunen. “Om
te zorgen dat het economisch en
maatschappelijk leven in Bergen blijft
bestaan, is het belangrijk om beide
op diverse manieren te blijven ondersteunen”, aldus wethouder Bekkering.
De voorgestelde verlengde maatregelen bestaan onder andere uit: *
Financiële steun voor partijen met
een maatschappelijke doelstelling; *
Verlenging van de looptijd van het
lokale Herstelfonds Bergen; * Aanvra-

gratis
kruiden

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo 8,98

biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo 4,98

biologisch topkwaliteit uit de beemster

heel kilo 9,98

dikbevleesde kippenbouten

Coronavoorstel verlenging financiële compensatie
tot 1 juli 2021

Het college zoekt naar een financiële
balans tussen de landelijke (financiele) steunmaatregelen en lokale financiële maatregelen. In november
2020 besloot het college over het verlengen van een corona steunpakket.
Dit pakket sloot aan op de maatregelen van de rijksoverheid. Ondanks al
deze maatregelen krijgt de gemeente
signalen dat een deel van de ondernemers zich niet of onvoldoende gesteund voelt. Ook wordt gevreesd dat
ondernemers later in de problemen
komen, omdat ze nu nog uitstel van
betalingen krijgen voor zaken als de
gemeentelijke belastingen.

mager rundergehakt

botermalse pepersteaks
3 stuks 9,98

gen bij de rijksoverheid van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties. Deze wordt na
ontvangst uitgekeerd aan de huurders
in de buitensportsector; * Maatwerk
bij het innen van de gemeentelijke
belastingen; * Verlenging verruiming
terrassen tot 25 . De voorgestelde
steunmaatregelen gelden tot 1 juli
2021. Het voorstel is om hiervoor €
193.000, - te storten in de bestemmingsreserve herstelfonds corona. Op
agenda commissie en raad. Dit voorstel staat op 4 maart op de agenda
van de gemeenteraad.

mooie schouderkarbonade

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Roomboter amandel paashaas GEVULDE KOEKEN
5 voor € 5,50 + 5 gratis!!!
Slagroom SOESJES 20 voor € 3,- en 30 voor € 5,Lever de advertentie in en ontvang een zak witte puntjes cadeau!!!

Lawaaiigste stiltegebied van Nederland?
In eerste instantie dacht ik nog, goh hebben ze het eindelijk door dat de stilte gebieden zoals ons Duingebied, bijna als landingsbaan gebruikt wordt (wanneer er vliegverkeer is en zeker weer gaat komen
)? Nee, niets is minder waar, de Burgemeester overhandigd aan gedeputeerde Olthof een oorkonde van
het NEFOM?????
Wat een hypocriet gedrag, de tienduizenden vliegbewegingen per jaar
die over onze stiltegebieden bulderen en vaak over de toelaatbare geluidsgrens van 85 Db gaan, worden
geeneens genoemd. Ja die paar keer
als er een clubje motorrijders voorbij
komt wordt als ernstige geluidshinder
ervaren, daar dient op ingegrepen te
worden, ongelofelijk. Mocht men zich

daar nu echt aan ergeren, is er heus
wel wat op te verzinnen d.m.v. handhaving terplekke om die motorrijders
er van bewust te maken dat het ook
anders kan.
Het is al een jaar oorverdovend stil
boven onze stiltegebieden maar dat
zal snel weer gaan veranderen na de
Covid crisis als iedereen weer als een
bezetene op vakantie moet. En als er

af en toe een motor hard optrekt o.i.d.
denk dan ook eens aan het gegeven
dat er per dag (en nacht) honderden
vliegtuigen vaak te laag over onze
prachtige gebied voorbij vliegen,
onze frisse lucht vervuilen en de geluidsnormen bijna 24 per dag worden
overschreden. Bert Stam, Egmond aan Zee

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.

