
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

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

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info3 MAART 2021 - Nr. 832

WATERSTANDEN MAART
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

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

met dank aan WebcamEgmond.nl
Laagwater Hoogwater

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

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

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

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

December

Januari Februari Maart April Mei Juni

Juli Augustus September Oktober November

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

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

Woning 
VERKOPEN?

Bel dé Kruijff 
onder de 

makelaars

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

Gevaarlijke kruising Egmond-Binnen vraagt om 
actie van Provincie en gemeente
Toen ik in 2000 na de fusie in de gemeenteraad al actie wilde ondernemen over de kruising 
Herenweg – Sint Adelbertusweg in Egmond-Binnen liep ik al tegen problemen aan bij de 
provincie. Nu 21 jaar later is er nog steeds weinig veranderd op deze gevaarlijke kruising.

Vorige week was het weer raak, twee 
auto’s knalden op elkaar met als ge-
volg 4 gewonden. Als je op fiets de 
weg wilt oversteken moet je al uitkij-
ken voor je leven dat je niet geschept 
wordt een veel te hard rijdende au-
tomobilist. Er staan bordjes met 60 
langs de kant, maar als je vanuit Cas-
tricum richting Egmond aan den Hoef 

rijdt lijkt het wel of er 100 gereden 
wordt, de bocht is onoverzichtelijk 
vanuit de St. Adelbertusweg. De pijlen 
op het middenstuk wegdek  die aan-
geven om voor te sorteren om links 
of rechtsaf te slaan zijn meer voor 
Engelse links rijders. Ook dat is voor 
een vreemde automobilist onduide-
lijk. Dat er veel te hard wordt gere-

den is helder. De oplossing zou zijn 
een Rotonde met stoplichten zodat 
voetgangers, fietsers en automobilis-
ten veilig kunnen oversteken of hun 
weg vervolgen. Laat de Provincie hun 
gezonde verstand nou eens gebruiken 
voordat er doden vallen. - 

Tekst en foto: Cor Mooij

Petitie- Kruising St. Adelbertusweg moet veiliger
Op de pagina “Je bent Egmond-Binner als…” wordt een oproep gedaan de Petitie  te tekenen om 
de kruising van de N 512 en de St. Adelbertusweg veiliger te maken. 

Het moet afgelopen zijn na het 
auto-ongeluk van afgelopen week. 
Geconstateerd is dat de kruising 

onlogisch is ingedeeld en daardoor 
onoverzichtelijk en gevaarlijk is. Als 
automobilist moet je 10 paar ogen 

hebben om zeker te weten dat 
je niet op de verkeerde weghelft 
terechtkomt of tegemoetkomend 
verkeer over het hoofd ziet. Voor je 
het weet heb je een aanrijding met 
iemand die gaat oversteken of met 
minstens 60 KM. per/u aan komt 
rijden. Er wordt gedacht aan een 
rotonde. Deze zijn toegankelijk voor 
alle verkeersdeelnemers en hierdoor 
kan het verkeer van alle kanten vel-
lig blijven doorstromen. Een rotonde 
zorgt ook ervoor dat de snelheden 
worden beperkt. Tot het afgelopen 
weekend waren er al honderden 
handtekeningen.

Mosselaan 84 - 1934 DD EGMOND A.D. HOEF
06-37569447

Ma. t/m Zat. met variabele openingstijden op afspraak

Deze foto via Facebook: 

"Je bent een Egmond-

Binner als"
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Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor
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eTer
roNwaTer

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Ik zou graag…Ik zou graag…
Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,

van dichtbij troostende woorden willen zeggen.

Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,

nu je de bodem onder je vandaan voelt zakken.

Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,

als je door alle emoties staat te beven.

Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,

in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.

Weet dat ik er voor jullie zal zijn,

in deze tijden van verdriet en pijn.

Dat we het afscheid maken, mooi en warm,

met in gedachten onze knuffel en arm.

Een gedicht van Monique Doets

Ook, of juist nu zetten we onze persoonlijke manier van uitvaart begeleiden door en komen we nog steeds bij u thuis (of in de tuin) om met gepaste afstand de uitvaart met u te bespreken. 

Want persoonlijk contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!

Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

ANNO NU
uitvaartverzorging

Petra van der Meer

06 - 81 35 81 10

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl

www.uitvaartannonu.nl

Karin Smit

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

TE HUUR
Motorstalling 
in het centrum van 

Egmond aan Zee
Vorstvrij en kurkdroog

Stroompunt voor druppellader
Eigen locker voor kleding en helm

Eigen sleutel, 
dus 24/7 toegankelijk

€39,50 per maand
Bij interesse 

06-55187575

- DE EIK IS GEVELD -

Sonny Robert Schalekamp

Rob 

 Atie Schalekamp - Rijkenberg
 
 Moos en Stephanie
    Minne
    Ischa
    Pach

 Menno en Daniëlle
    Matthijs

Prinses Beatrixstraat 5
1931 CG  Egmond aan Zee

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Maandag bereikte ons 
het droevige bericht dat
Marlies Komen

onverwachts is overleden. 

Marlies is 91 jaar geworden en was, 
tot de Corona regels het sporten stil lag, 

nog bijna wekelijks actief 
bij gym vereniging Achilles. 

Op de foto staat Marlies geheel links.

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo: Rijksoverheid moet nu ingrijpen
Brandbrief bestuurders ten bate lokale bedrijven
“Een noodsignaal namens onze ondernemers” - dat is de kern van een brief van de vier portefeuillehou-
ders van Economische Zaken van de BUCH-gemeenten aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ). 
De collegeleden van de gemeenten Uitgeest, Heiloo, Castricum en Bergen maken uit hun gesprekken 
met lokale ondernemers op dat het MKB dreigt te imploderen. “De rijksoverheid moet nú ingrijpen en 
met maatwerk ondernemers te hulp schieten, anders dreigen dorpen hun economische vitaliteit te ver-
liezen”, zo pleiten de vier.

Psychologische klachten

Uit hun brief blijkt dat de bestuurders 
door gesprekken met ondernemers 
in hun gemeenten het beeld hebben 
gekregen dat het water de onder-
nemers tot aan de lippen staat, of 
zelfs erboven. Daardoor hebben veel 
ondernemers last van stress, onrust 
en soms zelf psychische klachten. 
De portefeuillehouders nemen deze 
gezondheidsklachten uiterst serieus. 
Zij zijn van mening dat ieders gezond-
heid bij de bestrijding van het coro-
navirus bovenaan moet staan, ook bij 
ondernemers. 
Verder constateren de portefeuille-
houders dat het MKB in hun dorpen 
last heeft van maatregelen van het 
Rijk of het tekortschieten ervan. Ze 
horen onder meer de volgende ver-
halen:
• Het plafond van Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) biedt nog altijd 
niet voor alle bedrijven een uitkomst, 
bijvoorbeeld als gevolg van de orga-

nisatiestructuur. Dit zorgt voor scheve 
verhoudingen tussen vergelijkbare 
bedrijven;
• De partnertoets van TOZO3 leidt tot 
grote financiële problemen. Het dek-
ken van zowel de zakelijke als private 
vaste kosten op enkel het inkomen 
van de partner is in de praktijk niet 
haalbaar;
• Ondernemers zien hun spaargeld 
en kredieten verdampen en weten 
niet goed waar ze hulp kunnen vra-
gen in hun specifieke situaties. Er is 
behoefte aan een eerstelijnsvoorzie-
ning die met de ondernemer zijn situ-
atie diagnosticeert en warm doorver-
wijst naar de juiste hulp.

Lokaal maatwerk

De gemeentebestuurders zien voor 
hun gemeenten een rol weggelegd bij 
het toepassen van lokaal maatwerk 
op de landelijke regelingen. Argument 
daarvoor is dat lokale overheden hun 
lokale ondernemers namelijk goed 

kennen.  Volgens de EZ-bestuurders 
is het ieders plicht om mogelijkheden 
voor steun aan ondernemers maxi-
maal te onderzoeken – dat geldt van 
Rijk tot gemeente. Ze maken zich er 
sterk voor om, terwijl dat onderzoek 
loopt, het contact met hun onderne-
mers op peil te houden en hen binnen 
de gemeentelijke mogelijkheden opti-
male ondersteuning te blijven bieden. 

Toekomstperspectief

De vier willen dat er een vangnet 
komt voor al die ondernemers en hun 
gezinnen die met al hun energie een 
zaak hebben opgebouwd en die nu 
met grote stress in hun dagelijks leven 
te maken hebben. Nationale en lokale 
overheid moeten hun verantwoorde-
lijkheid nemen en gezamenlijk op-
trekken om werkende Nederlanders 
uit het lokale MKB toekomstperspec-
tief te bieden in coronatijd. 

Dode Bruinvis in gave toestand aangespoeld
Op het Egmondse strand werden zaterdag de wandelaars geconfronteerd met een dode Bruinvis op het 
strand. Ewout Groot vermeldde dat het dier nog warm was toen hij hem op het strand aantrof. Je zag 
ook dat hij een bebloede mond had. Je kunt je afvragen waarom spoelt zo’n mooi beest eigenlijk aan.

De Bruinvissen die aanspoelen zijn 
meestal zwakke dieren die of gebeten 
zijn  door een zeehond of ziek zijn. 
Sinds 2005 wordt er onderzoek naar 
gedaan waarom er de zoveel van deze 

Bruinvissen aanspoelen. De windmo-
lens kunnen hier ook een oorzaak 
van zijn omdat de bromtoon van de 
molens de sonar van deze zoogdie-
ren verstoord. Het is ook een trend 

van de laatste jaren dat er steeds 
meer Bruinvissen van de Noordelijke 
Noordzee zuidwaarts trekt. - foto 
Ewoud Groot

Kringloopbedrijf Tol helpt Hospice Egmond
Het hospice in Egmond krijgt regelmatig spullen van bewoners uit de Egmonden aangeboden. Omdat het 
hospice deze spullen niet zelf kan plaatsen, heeft de pr-werkgroep van het hospice Dico Tol van Kring-
loopbedrijf Tol om hulp gevraagd. 

Het kringloopbedrijf gaat de gekre-
gen spullen en huisraad verkopen, de 
opbrengst is voor Hospice Egmond. 
De binnengekomen spullen worden 
voorzien van een speciale groene 
sticker met daarop Hospice Egmond. 
Hierdoor weet de koper en verkoper 
precies dat het geld naar het hospice 
gaat, met aftrek van belastingen na-
tuurlijk. “We krijgen meubels en schil-
derijen aangeboden, maar ik wilde 
daar niet zo mee naar buiten treden, 
ik doe het om het hospice aan inkom-
sten te helpen.”

Foto Dico Tol
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T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.

Administratiekantoor
 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - belastingaangiften

- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

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

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

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

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Welkom
Namens de inwoners van Egmond-Binnen 

heten wij het gehele zorgteam van 
huisartsenpraktijk “De Karmel” van harte welkom 

in ons mooie dorp. 
De zorg wordt hiermee makkelijker bereikbaar 

en we hopen dan ook op een langdurige 
en prettige samenwerking in het belang van iedereen.

Vele mooie succesvolle jaren toegewenst!

Inbreilocaties op de korrel
Als vervolg op het verhaal van vorige week van Wethouder Klaas 
Valkering over het Delversduin, nu het verhaal over de inbreiloca-
ties in de Egmonden. We horen veel over bouwen in de Egmonden, 
maar er gebeurt te weinig. In Dorpsgenoten hebben wij hier eerder 
melding van gemaakt. Dat maakte bij de gemeente toch was los. De 
gemeente wilde graag de visie over de diverse inbreilocaties nader 
toelichten.

sproken. Zij kunnnen die plannen dan 
met hun achterban communiceren. 

“Wij moeten zelf ook meer actief naar 
buiten komen omdat de Dorpsvereni-
ging in met name Egmond aan Zee te 
veel blijft hangen. 
In Egmond aan den Hoef lukt het 
maar niet om een dorpsraad van de 
grond te krijgen. Beter gaat dat in 
Egmond Binnen. Daar gaan de plan-
nen vaak als een lopend vuurtje in de 
rondte omdat daar een sterke dorps-
raad is. Hieruit hebben wij geleerd om 
zelf ook meer naar buiten te komen 
en daarom hebben wij de redactie van 
Dorpsgenoten ook uitgenodigd.” 

Het plan van de Wethouder Valkering 
is om ieder kwartaal een krantje uit 
te brengen met alle mededelingen 
over met name de bouwplannen die 
zij zelf naar buiten willen brengen. 
Elke kern ontvangt een eigen mede-
delingenkrantje, zodat inwoners we-
ten wat er speelt en zij op die manier 
ook mee kunnen praten. “Iedereen is 
het erover eens dat er gebouwd moet 
worden. Zodra dat in je eigen achter-
tuin gebeurt, wil je wel weten hoe er 
wordt gebouwd en wanneer dat gaat 
gebeuren. Daar zullen wij heel trans-
parant over zijn. Sommige projecten 
vragen nu eenmaal heel veel tijd en 
overleg tussen eigenaren, ontwikke-
laars en juristen die meekijken. Laten 
we ons gezonde verstand er in alle 
gevallen bij houden!”  

Voetbalfusie
Dorpsgenoten: “De voetbalfusie 
is ook zo’n project, wanneer gaat 
daarvoor nou eens de schop de 
grond in. Bij de eerste bespre-
kingen met de drie clubs in 2014 
werd al geroepen in 2018 kan 
men hier spelen. Toen kwamen 
de crisis en kwamen de bezwaar-
makers in actie met allerlei pro-
cedures. Nu zijn wij 2021 en er 
wordt nog niet gevoetbald, hoe 
staat het daarmee?” 
Valkering; “We zijn nu wel zover dat 
de bal toch wel op de middenstip ligt, 
om maar in voetbaltermen te spreken. 
De raad heeft nu het bestemmings-
plan vastgesteld en het ligt nu weer 
bij de Raad van State omdat wij bij 
het eerdere ontwerp enkele punten 
moesten aanpassen. Er zijn nu drie 
beroepen en ik hoop dat de Raad van 
State het dan heeft behandeld en mis-
schien wel voor de zomer uitspraak 
kan doen. Dan kan in ieder geval de 
schop in de grond en kunnen we nog 
een keer met omwonenden in gesprek 
over de eigenlijke invulling om het ge-
heel ook iets dragelijker te maken b.v. 
verkeer, overlast mensen en geluid. 
De omwonenden wilden eerst rust en 
de rechtsgang afwachten om daarna 
met ons in gesprek te gaan. De we-
reld verandert en daar moeten wij 
als gemeente ook een beetje in mee 
veranderen, beter communiceren. 
Ik loop nog niet zo heel lang mee in 
deze wereld maar ik kan mij wel goed 
aanpassen aan veranderingen. Ik ben 
tevreden met wat wij nu al in drie jaar 
hebben bereikt wat anders zeker vier 
jaar zou duren. Als eerste gemeente 
in Nederland hadden wij het stikstof-
probleem opgelost en daar was dit 
voetbalcomplex ook een van eerste 
projecten van. Dat stikstof probleem 
hebben wij hier in Bergen aan tafel 
opgelost.” 
Wat betreft Delversduin moet het col-
lege alle wijzigingen in het plan vast-
stellen sinds de raad dat in 2017 heeft 
uitgegeven en iedereen daarop heeft 
gereageerd. Daarna kan ik weer in ge-

sprek met iedereen gaan om het plan 
verder toe te lichten. Ik hoop dat ie-
dereen dan komt opdagen.” Iedereen 
die een brief heeft gestuurd over Del-
versduin krijgen over veertien dagen 
een uitnodiging voor een gesprek. In 
de zaak van de projectleider Eric van 
Hout hoopt men binnen de gemeente 
dat het OM binnenkort naar buiten 
komt met een uitspraak, zodat dat 
afgerond kan worden. 
“Wat betreft de sociale huurwonin-
gen hebben wij geluiden gehoord dat 
deze ook aan Duitse toeristen worden 
verhuurd, dat kan echt niet. In de wet 
staat dat het niet mag en het is heel 
bizar dat men dat toch doet, terwijl 
een inwoner uit je eigen dorp zit te 
springen om een woning. Wij gaan 
echt handhaven vanaf 1 april 2021 op 
juist deze woningen, maar ook op de 
woningen in de vrije sector. Wanneer 
die woningen leegstaan, gaan wij 
ook op deze leegstand handhaven. 
In de vrije sector mag je 63 nachten 
per jaar je woning verhuren en de zo-
merwoningen mogen zonder niet al 
te veel poespas het hele jaar worden 
verhuurd aan woningzoekenden. Als 
iemand uit Amsterdam, Duitsland of 
Engeland hier een woning heeft ge-
kocht alleen voor de verhuur dan zal 
daar volgens de huisvestingverorde-
ning tegen opgetreden worden. De 
boetes hiervoor kunnen oplopen tot € 
83.000. In de gemeente Bergen mag 
lange leegstand niet, je moet je wo-
ning ook echt bewonen. Het zijn in Eg-
mond alleen al 300 woningen die op 
deze manier leeg staan. Het plan van 
de gemeente is om 1200 woningen 
te bouwen. We gaan 1100 woningen 
terughalen die op dit moment recrea-
tief worden verhuurd. Daarnaast gaan 
we 900 recreatiewoningen die bij de 
mensen achter op het erf staan, inclu-
sief de zomerhuisjes, beschikbaar ma-
ken om full time te bewonen. Dat was 
altijd heel normaal in Egmond, het is 
bizar dat dat nu niet mag, wat door de 
Provincie werd verboden. Mensen die 
gescheiden zijn of jongeren die tijde-
lijk ergens willen wonen, dat gaan wij 
weer mogelijk maken. 
Als je alles bij elkaar optelt dan praat 
je over 3200 woningen die er in de 
hele gemeente Bergen bijkomen. De 
enorme procedures die je nu moet 
doorlopen om in een recreatiewoning 
te kunnen wonen, daar willen wij 
een meldingsplicht van maken zodat 
huurders sneller een woning kunnen 
betrekken. Een simpelere procedure 
dus! Van het verbod voor full time 
bewoning van recreatiewoningen wil-
len wij af en dat gaan wij dit jaar nog 
met de Provincie regelen. Wat bij de 
Provincie de achterliggende gedachte 
voor deze starheid was, waren de 
recreatieparken waar woningen het 
hele jaar door werden verhuurd aan 
een vaste huurder. Het verbod daarop 
sloeg door naar de kernen. Het ille-
gaal huren moet ook uit de illegaliteit 
komen.”  ‘’Bij elk plan krijgen we ook 
te maken met parkeerproblemen. Het 
is eerder ook een discussie met Rith 
Groot geweest om een parkeerga-
rage onder Torenduin te bouwen in 
verband met het bouwen van een 
zwembad bij het Zuiderduin. Ik wil 
de discussie over een parkeergarage 
onder Torenduin wel weer oppakken. 
Zand erover en je ziet er niets meer 
van. Het duin blijft behouden en heb-
ben we een groot parkeerprobleem in 
Egmond aan Zee opgelost.” Het zijn 
een hoop mooie woorden maar we 
blijven de ontwikkelingen op de voet 
volgen. 

Tekst en foto’s Cor Mooij

Foto Kerkplein Egmond- Binnen.

Nicole Zwartele en Wethouder Klaas 
Valkering leggen uit waarom de ge-
meente het terrein van onder andere 
Genet in Egmond aan Zee niet heb-
ben aangekocht om woningen voor 
jongeren en ouderen te bouwen. “Het 
terrein is aangekocht door Theo Groot 
van Hotel Zuiderduin om in de eer-
ste plaats ruimte te hebben voor de 
auto’s en bussen van het hotel. Wij als 
gemeente zijn aan het kijken of we 
daarvoor een andere oplossing voor 
kunnen vinden door in gesprek te 
gaan met de familie Groot. Wanneer 
we het terrein terug kunnen kopen, 
kunnen we daar gaan bouwen. Daar-
naast hebben we het terrein van de 
Trompschool waar Kennemerwonen 
een mooi plan voor meer dan 18 wo-
ningen voor heeft gemaakt.” Nicole 
Zwartele geeft toe dat het naar buiten 
brengen van de plannen niet goed is 
gecommuniceerd met de inwoners. Zij 
doet een opsomming van 20 inbreilo-
caties in de Egmonden waarover 
gesproken wordt, maar dat wil niet 
zeggen dat er morgen een schop in de 
grond gaat. Er worden wel stappen 
gezet. “Bijvoorbeeld in Egmond Bin-
nen, op het landje van Van der Molen, 
waar binnenkort de overeenkomst 
over wordt ondertekend. Daarna kun-
nen wij het bestemmingplan indienen. 
Als dat goedgekeurd is, kunnen we 
gaan bouwen. 

Er wordt hard gewerkt aan het Kerk-
plein in Egmond Binnen op de plaats 
van de Katholieke kerk. We wachten 
op de witte rook rond de aanbeste-
ding en als die er is gaan we daar ook 
keihard aan de slag. Het gaat hier om 
52 woningen. In Egmond aan den 
Hoef zijn wij aan het praten over de 
twee scholen die samen zijn gegaan 
waardoor er een vrijkomt waar we 
dan ook kunnen bouwen. We praten 

ook nog over de locatie van de Rabo-
bank in Egmond Binnen en over de 
nieuwe supermarkt van DEKA naast 
de Schulp waarboven ook woningen 
kunnen worden gebouwd. Ook op de 
vrijgekomen locatie in de Abdijlaan 
kunnen woningen gebouwd worden. 
Met de eigenaren van Tambach zijn 
wij in gesprek om daar woningen ge-
realiseerd te krijgen.” 

Het valt mij op dat er wel veel 
gepraat wordt maar blijft het 
daar dan ook niet bij?
“In Egmond aan Zee, waar de oude 
reddingschuur staat in de Schipper 
van der Plasstraat, daar kunnen zes 
sociale huurwoningen komen via Ken-
nemerwonen. 
Verder, het kerkje in de Plevierenlaan, 
van voorheen het uitvaartcentrum, 
ook daar zijn wij over in gesprek. 
Vakgarage Gul in de Prins Hendrik-
straat wil op zijn plek graag woningen 
realiseren. De Watertoren en sporthal, 
daarover is alles inmiddels bekend, op 
de plek van Post aan Zee is het ook 
mogelijk om te bouwen. In Egmond 
aan den Hoef, locatie het Rode Hert, 
zijn wij in gesprek over woningen. Op 
de Slotweg zijn de 5 oude historische 
woningen gerenoveerd dat valt onder 
de middenklasse van huurwoningen.” 
Tenslotte is daar ook nog het buiten-
gebied, wat gaat daar mee gebeuren? 
Klaas Valkering;
”Wat een heel groot project is, is het 
VEEGPLAN voor het buitengebied in 
Egmond Binnen Zuid waar wij 150 
woningen willen realiseren op de lo-
catie van VV Sint Adelbert. 
In Egmond aan den Hoef Oost 150 
woningen en in Egmond aan den 
Hoef Noord 150 woningen.” Al deze 
plannen worden iedere maand met 
de Dorpsverenigingen gedeeld en be-
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GARAGE DE EGMONDEN
OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE 
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!

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

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

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

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 

Gedag zâân die aauwd en ai gong...

Kees de Jong

Egmond aan Zee                                                    Alkmaar
16 november 1940                                    24 februari 2021

Verdrietig, maar heel blij met alles wat hij voor ons heeft 
betekend, nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze 
(schoon)vader en opa.

 Cisca de Jong - Korver

  Ingrid en Harry

  Linda en Wim

   Jochem

In verband met het coronavirus vindt de crematie plaats in 
besloten kring.

Correspondentieadres:
Anna van Burenlaan 124, 1934 GW Egmond aan den Hoef

Fietsster ernstig gewond bij aanrijding
Zondagavond om 20.30 uur werd 
groot alarm geslagen bij de politie 
doordat er op de kruising  Zeeweg – 
Burgemeester Nielestraat een vrouw 
met haar elektrische fiets werd ge-
schept door een automobilist. Het 
was mistig toen de vrouw over wilde 
steken vanaf de Beatrix/ Hotel Zui-

derduin richting de Burgemeester 
Nielestraat. De automobilist had de 
vrouw niet gezien en schepte haar vol 
met de auto. De vrouw raakte hierbij 
zwaar gewond. De accu van de elek-
trische fiets belandde tien meter ver-
der op het wegdek. De snel uitgerukte 
hulpdiensten verleenden eerste hulp. 

Er waren twee ambulances uitgerukt 
en een traumahelikopter kon niet lan-
den wegens de mist. De vrouw is met 
zwaar letsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. De Zeeweg was nog lange 
tijd afgesloten voor verkeer, De politie 
deed lang onderzoek ter plekke. 

RECTIFICATIE 
Ons bericht in Dorpsgenoten van vorige week, over het overlijden van Ber van der Molen, finalist bij het 
paalzitten, was incorrect. Onze bron voor dit bericht hebben zich in de persoon Ben van der Molen ver-
gist. Wel juist is dat hij de zoon van Bakkerij van de Molen en 85 jaar oud was, maar Ber van der Molen 
was niet de persoon die meedeed aan het paalzitten. Onze excuses voor deze foutieve vermelding. De 
redactie van Dorpsgenoten realiseert zich dat dit pijnlijke gevoelens bij de familie van Ber kan hebben 
opgeroepen. 

De juiste Ber van de Molen, geboren 
in 1935 in Egmond Binnen op de 

Abdijlaan en op 12 februari 2021 
overleden, kwam uit een gezin met 
acht kinderen. Zijn vader was bak-
ker en had later de snackbar in de 
Abdijlaan. Na twee jaar visserman te 
zijn geweest op een viskotter, had hij 
het wel gezien en zou hij de snack-
bar overnemen. Jaren later was hij 
de oprichter en directeur van onder 
andere “Molen Chemie, Molen Se-
lect en Molen Techniek”. Hij maakte 
samen met Cor Molenaar naam met 
onder andere een Hobby brander van 
Aero Flame, een brander om de ski te 
waxen. Hij kwam op het idee in het 
vliegtuig vanuit Zwitserland; een bout 
voorop een brander te lassen zodat 
de wax warm op de ski’s kon worden 
aangebracht. Vele honderdduizenden 

werden ervan geleverd in Oostenrijk 
en Zwitserland. Ber van der Molen 
kreeg ook bekendheid met zijn uit-
vinding de Rollie-Kid (een oprolbare 
gereedschapskist) voor de doe-het-
zelver. In de Beemster bewoonde hij 
de bekende boerderij “De Eenhoorn”. 
In 1976 opende hij het Zaans Klok-
ken Museum op de Zaanse Schans in 
Zaandam, geopend door Prins Claus. 
Na zijn pensioen schreef hij zijn me-
moires op in het boek “Geluksvogel” 
dat ook op de voorkant van zijn rouw-
kaart stond vermeld, naast de tekst 
dat hij is uitgevlogen. In zijn woning 
aan het Wierdijkje in Bergen is Ben op 
85 jarige leeftijd overleden. - 

Cor Mooij

Verkiezingen
De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan weer voor de 
deur. Overal in het land zijn de verkiezingsborden weer ge-
plaatst op een opvallende plaats, zichtbaar voor iedereen. 

Je wordt wel een beetje tureluurs 
als je al die portretten ziet staan. 
Opvallend is Mark Rutte de pre-
mier met onder hem Stem 50 

plus en onder Wopke Hoekstra, 
Stem Denk. Met 32 lijsten is het 
erg onoverzichtelijk.

Problemen bij digitale parkeervergunning
Vanaf 1 maart zou de nieuwe digitale parkeervergunning ingaan die het papieren vignet zou gaan ver-
vangen. Bij controle van het informatie systeem stuitte men op een verschil van inzicht over de vele 
gegevens die gevraagd werden om in aanmerking te komen voor een digitale parkeer vergunning. 

Zorgvuldigheid staat voor de gemeen-
te Bergen voorop en zullen daarom 
als de aanpassingen zijn gedaan een 
nadere datum bekendmaken. De ver-
gunninghouders zullen per brief op 
de hoogte gesteld worden. Tot nader 
orde blijft de papieren vergunning 

van 2020 nog geldig, dat geldt ook 
voor de bezoekerskaart, de verblijfs-
vergunning houders en de bezitters 
van de strandhuisjes. De Coöperatieve 
Parkeerservice die ook het parkeren in 
Alkmaar regelt en de gemeente Ber-
gen zijn er niet blij mee.

Huisartsenpraktijk “De Karmel” van start per 1 maart
Manager Marieke Fennema keek verbaasd op toen twee heren, met mondkapjes op, zich meldden bij de 
huisartsenpraktijk aan de Herenweg in Egmond-Binnen. Ze hadden namelijk geen afspraak gemaakt en 
er was ook geen spoedgeval gemeld. Bovendien was men nog volop bezig met de voorbereidingen voor 
de officiële ingebruikname op maandag 1 maart, dus kwamen ze ook nog eens te vroeg!

Al snel werd duidelijk dat het hier niet 
ging om de eerste patiënten. De twee 
heren vertegenwoordigden de Vereni-
ging Dorpsbelangen Egmond-Binnen 
en hadden een flinke bos bloemen 
meegebracht ter kennismaking.

De zorgvoorziening dicht bij 
huis. de VDEB heeft er jarenlang 
voor gepleit.
Een makkelijk bereikbare huisartsen-
praktijk is een voorziening die van 
essentieel belang is    voor mensen 

die voor vervoer naar de huisarts, 
afhankelijk zijn van anderen. Om die 
reden is zo’n voorziening in het ei-
gen dorp een verbetering voor veel 
inwoners. Het bestuur van de VDEB 
besloot daarom de waardering voor 
het initiatief, om de zorg dichter bij de 
inwoners te brengen, tot uitdrukking 
te brengen met bloemen. Een warm 
welkom namens de inwoners van 
Egmond-Binnen voor alle huisartsen 
en hun teams van onze nieuwe huis-
artsenpraktijk “De Karmel”.

Op de foto: Marieke Fennema, 
manager van de huisartsen-
praktijk (rechts), Henk Weete-
ling, bestuursvoorzitter van de 
VDEB. (links), Kees ter Hofstede 
bestuurslid communicatie VDEB. 
(midden)
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WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

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

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

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

w

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

GRATIS bezorging 
in de Egmonden

TakeAway &
voorgerechten
BROOD & DIPPERS  €   4 

TOMAAT & POMPOEN SOEP  €   5 

OUDERWETSE UIENSOEP  €   5  

GEROOKTE ZALM  € 10 
Gepocheerd ei | Toast 

ENTRECÔTE   €   9.5
Doperwten crème | Gepofte tomaat | 
Crumble van zwarte olijf 

GEITENKAAS  €   9.5
Honing | Slamix | Toast | Notenmix 

CARPACCIO  €   9.5  
Tomatenmayo | Pecorino | Rucola | Notenmix

PROEVERIJ VOORGERECHTEN  € 10 
Entrecôte | Zalm | Geitenkaas 

hoofdgerechten
Alle gerechten worden geserveerd met een  
passend garnituur

KAASFONDUE  € 14 
Groenten | Nacho’s | Brood

PASTA FETTUCCINE  € 14 
Dikke lint pasta | Crème fraîche van  
paddenstoelen | Tomaat | Sla mix |  
Pecorino kaas | Notenmix 

COMER POLLO  € 12 
Halve kip | Specerijenjus | Ovengroenten

SKREIFILET € 15 
Tagliatelle | Ovengroenten |  
Tomaten beurré blanc 

SPARERIBS € 15 
Knoflooksaus & cocktail saus

HAMBURGER COMER € 12 
Kaas | Spek | Ui | Truffelmayo | BBQ saus

KOGELBIEFSTUK € 16 
Peperroomsaus of stroganoffsaus |  
Ovengroenten

SUPPLEMENT FRITES  €   3.5

SUPPLEMENT SALADE  €   3

borrelbox
vanaf 16.00 uur  € 22.5

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

dessert
PANNACOTTA  €   6
Parels van Roodfruit 

TIRAMISU €   6
Amaretto | Caramac 

TOFFEE TAART €   6
Dolce de leche | Witte chocolade bros

   3 GANGEN KEUZE MENU  € 22.5
Kies uit bovenstaande gerechten  
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

Heb jij nog een paar 
uurtjes over voor je 

dorpsgenoten?

www.hospice-egmond.nl

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

Geen herstart Amateurvoetbal-
competitie
Nadat het kabinet vorige week dinsdag de bestaande maatregelen 
in de strijd tegen het coronavirus grotendeels verlengde, komt de 
KNVB met de gevolgen daarvan voor de routekaart voor het ama-
teurvoetbal.

Door de verlengde maatregelen kun-
nen in ieder geval de seniorencom-
petities veldvoetbal in de categorie A 
(eerste elftallen Tweede Divisie tot en 
met Vijfde Klasse) niet worden hervat. 
Voor de jeugd- en zaalcompetities in 
de categorie A blijven de opties open-
staan.
Doordat de competities in de cate-
gorie A senioren niet kunnen wor-
den hervat, zal er geen promotie en 
degradatie plaatsvinden. De indeling 
voor het seizoen 2021/’22 zal worden 
gebaseerd op de indeling van het sei-
zoen 2020/’21. De KNVB hanteerde 
voor de senioren veldcompetities in 
de categorie A een uiterste startdatum 
van 10 en 11 april en een minimale 
voorbereidingsperiode waarin zonder 
beperkingen getraind kon worden 
(vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 
weken. Trainen zonder beperkingen 
zou in dat geval mogelijk moeten zijn 
vanaf 10 maart. Doordat de maatre-
gelen van het kabinet zijn verlengd 
tot en met 15 maart, vervalt de optie 
om deze competities te hervatten en 
de eerste seizoenshelft uit te spelen. 
Ook voor deze teams organiseert de 
KNVB de KNVB Regio Cup: regionale 
competities zonder promotie of de-
gradatie. Dit aanbod start vanaf het 
moment dat het kabinet dit toelaat. 
Begin maart start de KNVB met een 
inventarisatie onder alle teams in de 
categorie A over mogelijke deelname 
aan de KNVB Regio Cup.

Hoop op hervatting voor de 
jeugd
De jeugd uitkomend in de categorie 
A en de competities tot en met on-
der 23 kunnen hoop blijven houden 
op hervatting van de competities. 
De uiterste startdatum van de onder 
23-competities staan gepland voor 

het speelweekend van 10 en 11 april, 
die van de jeugdcompetities 17 en 18 
april. Omdat het grootste deel van 
deze teams op dit moment al zonder 
beperkingen kan trainen, geldt voor 
hen een kortere voorbereidingspe-
riode (2-3 weken). Alle jeugdteams 
(inclusief O19) moeten in dat geval 
vanaf 24 maart zonder beperkingen 
kunnen trainen, de onder 23-teams 
vanaf 17 maart.
Uiteindelijk zijn we afhankelijk van 
de ontwikkelingen van het coronavi-
rus in de samenleving. Het doel van 
de KNVB blijft om de opties open te 
houden en de jeugd zoveel mogelijk 
wedstrijden te laten voetballen zodra 
dat (weer) kan.

Led voetbal en Voetbalgolf bij 
Egmondia
Bij VV Egmondia werd er wel weer ge-
speelt op het voetbalveld. Er was een 
Led voetbalwedstrijd georganiseerd 
door  Alkmaar Sport en de gemeente 
Bergen. Daarbij was het een mooi ge-
zicht om net als een videospelletje de 
Led lichtjes zien spelen met een Led 
verlichte bal en Led verlichte doelen 
op een donker veld. Vrijdag werd er 
door een nieuw opgestart bedrijf Eg-
mond Sport van Jelle Schut en Frank 
Jong een voetgolf wedstrijd georgani-
seerd op en rond het Egmondia veld. 
Er werd in diverse leeftijdscategorieën 
van een uur gespeeld. In totaal waren 
er 7 groepen actief van s’morgens 
09.30 uur tot en met 16.30 uur van 
zowel jongens als meisjes onder 0.8 
tot en met O.17. Er deden maar liefst 
138 kinderen mee op een zonovergo-
ten Egmondia terrein  aan een voet-
balgolf wedstrijd die s’morgens om 
08.00 uur door Jelle, Frank en Cees 
Hottentot werd uitgezet. - Tekst en 
foto’s Cor Mooij

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

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

www.remoraproducties.nl

Jill Holterman gaat voor de Olympische limiet
Op 11 april moet het in Hamburg gebeuren voor Jill Holterman, marathon atlete uit Egmond aan den 
Hoef. Haar doel? De Olympische limiet van 2:28’20 op de marathon lopen.

Het zal voor haar een hele opgave 
zijn  om dat ambitieuze doel te ha-
len. Gesteund met de sponsoring van 
een auto door Kleverlaan Automobie-
len uit Limmen, Tervoort Bouwbedrijf 
Egmond aan den Hoef en G.P. Groot 
uit Heiloo, zal het afreizen naar wed-
strijden op een duurzame manier 
geschieden. In de voorbereiding op 
de marathon in Hamburg ( ook wel 
de NN Mission Marathon genoemd) 
zal Jill, wanneer alles volgens plan 
verloopt, nog deelnemen aan twee 
wedstrijden. Op 7 maart in Berlijn aan 
de 10 km Invitational en op 21 maart 
aan de halve marathon in Dresden. Zij 

hoop dat beide wedstrijden doorgaan. 
Door de beperkingen en maatregelen 
rondom COVID-19  is dat niet 100% 

zeker. Dat zou een grote teleurstelling 
zijn in haar voorbereiding naar de 
Olympische spelen in Tokyo.
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De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

EXTRA PITTIGE   500 gram  3,95

KOMIJNEKAAS 500 gram 3,95

Bij aankoop van kaas 10 boereneieren voor 1,00

18% VET 500 gram 6,95

BLACK LABEL  500 gram  3,95

ROMIG BELEGEN 500 gram 3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Super MERGPIJPEN                        4 voor € 5,- + 4 gratis!!!
Dagverse SAUCIJZEN BROODJES                           5 voor € 5,-
PANINI’S                                     5 voor € 3,- en 10 voor € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

verse hollandse kipfilet
                 topkwaliteit uit middenmeer          heel kilo
prachtig mooie rundersucadelappen
                 topkwaliteit uit de beemster                500 gr
verse lamsbout/lamsboutlappen
                 topkwaliteit van texel                           500 gr

eigen gemaakte runder-eigen gemaakte runder-hamburgers hamburgers 44 grote grote  4,984,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,989,98

9,989,98

9,989,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

max .4 kilo 
per klant

volg ons nu ook op Facebook

Warm Gebakken
LEKKERBEK
2 voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van de bon
3e GRATIS

Ouderwets Gerookte
ZALM ZIJDES
p.st. € 7
2 voor € 12,50
Hollandse Nieuwe
HARING
p.st. € 2,-  3 voor € 5,50
Alleen tegen inlevering van de bon
4e GRATIS

TOP-kwaliteit

mooie GROTE

Verse
SLIPTONG

van kilo € 17,50
deze week kilo € 12,50

Botervet en Lekker

MOOIE DIKKE

HELE MOOIE

Verse KABELJAUW FILETS Hollandse SCHERP GEPRIJST!!

VHS video naar
DVD 20 euro

de tweede DVD van de zelfde video voor 12,- euro

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef

 T 072 506 1201
E info@belleman.nl • I www.belleman.nl

DORPSGE-
NOTEN WE-
KELIJKS OP
DE MAIL???
GEEF JE OP 
VIA INFO@

BELLEMAN.
NL

			

12	MEI	GAAN	WE	WEER	OPEN!	
Voor	afhalen	en	bezorgen	

tel:	072 506 4608	
meer	informatie	op	

www.burgersadhoef.nl	

			

12	MEI	GAAN	WE	WEER	OPEN!	
Voor	afhalen	en	bezorgen	

tel:	072 506 4608	
meer	informatie	op	

www.burgersadhoef.nl	

WIJ ZIJN WEER OPEN

Ben's
Gedichten
en Limmerikken

IETS VERTELLEN
Willem had een boel verhalen, met een lach en met een traan,
ik dacht als hij zat te vertellen, waar haalt die vogel het vandaan ?
Een 'raconteur', alert en vaardig, 'n woordenkeuze zo briljant,
wel bravoureus maar zeer geloofwaardig, en bij de dames zeer charmant.
Hij had ook die vertel-ambitie. Toen was er plotseling iets met geld.
Men meldde mij bij de politie, hij had zich ditmaal 'iets verteld'.
Toon Hermans - 1982

Een Fan
Elke week kijk ik met plezier uit naar 
de Dorpsgenoten. Van het wel en wee 
van de 3 Egmonden blijf ik graag op 
de hoogte. En ook ben ik altijd weer 
erg benieuwd naar wat onze JeGe,  
weer uit zijn pen tevoorschijn weet te 
toveren. 

Helaas staan zijn pareltjes er niet 
altijd in. Ik weet niet hoe dat komt,  
maar ik hoop van harte dat we ze elke 
week weer onder ogen krijgen via jul-
lie mooie blad!  Vriendelijke groet, 
Retthy Groot - Een fan

Iets
Dat zij wonen in een gat. Een gat, van God verlaten,
Zonder weten hoe of wat, van het wonen in een stad,
daar heeft niemand in dat gat, iets van in de gaten.      JéGé

Stoomtramstation Egmond aan 
Zee gaat kaal
Na de hevige winterse kou waarin je weinig kon uitrichten, zijn 
Ronald Koster en Andre van Ham begonnen de gevel van het oude 
stoomtramstation in Egmond aan Zee kaal te bikken, de oude aange-
brachte stuclaag moet verwijderd worden.

Een hels karwei om het hele gebouw 
te strippen. Als het klaar is, worden 
er op een speciale manier gevelste-
nen van stucwerk gemaakt, exact 
zoals de stenen er vroeger uitzagen. 
Het is een techniek die uniek is voor 
het stoomtramstation en waarin alle 
elementen uit de vroegere tijd terug 
zullen komen. André van Ham en Ronald Koster 

aan het bikken. Foto’s  Cor Mooij

Sportbureau Egmond timmert aan de weg
Sportbureau Egmond is op dit moment bezig om (sport) evenementen op de agenda te zetten. Het voet-
golftoernooi bij Egmondia is daar een mooi voorbeeld van.  Jelle Schut  en Frank Jong zetten hun beste 
beentje voort om hier een succes van te maken.

Naast de kinderen van Egmondia 
deden ook de zogeheten Fusieteams 
van Egmondia, Zeevogels en Adel-
bert mee. Het was echt een top dag 
waarbij de kinderen met veel lol en 
plezier hun voetbal skills konden sho-
wen. Mooi om te zien dat de jeugd 
in de Egmonden op die manier samen 
sporten. 
Jelle Schut en Frank Jong Sport-
bureau Egmond  (Foto Cor Mooij)


