
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.info17 MAART 2021 - Nr. 833

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 

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  

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Wat gaat het worden deze verkiezingen?
Op 15, 16 en 17 maart gaan wij weer naar de stembus of stemmen we schriftelijk om de 
Tweede Kamer te kiezen. De borden met de lijsttrekkers staan weer overal in het land en de 
televisie staat bol van de lijsttrekkers die hun verhaal komen doen om zoveel mogelijk ziel-
tjes te winnen voor hun partij. 

Worden alle beloftes waargemaakt? 
Of zijn het slechts loze verkiezings-
beloftes? De strijd om de zetels is dit 
jaar wel anders gevoerd, het speelde 

zich vooral af in tv debatten en in 
praatprogramma’s. De campagnes in 
het land bleven bijna, op een enkele 
partij na, achterwege. Vanavond kan 

men de uitslagen volgen op televisie, 
al zal dat lang op zich laten wachten 
met 37 partijen en meer dan een me-
ter kiespapier met kandidaten.

Vitale bedrijfsrecreatie
Bergen doet mee aan regionaal programma voor het verhogen van de kwaliteit, de verduur-
zaming en daarmee het toekomstbestendig maken van bedrijven als hotels en vakantiepar-
ken. De gemeente Bergen is onderdeel van de regio Noord-Holland Noord, een populaire 
bestemming voor toeristen en recreanten. Om de toppositie van de Noord-Hollandse ver-
blijfsrecreatie te behouden, gaat de regio met ondernemers gezamenlijk aan de slag met 
de vitaliteit van het aanbod. Om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor toeristen 
hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord in samenspraak met de markt (verblijfsrecre-
atiebedrijven), natuurorganisaties en brancheorganisaties in 2017 een regionale visie op de 
verblijfsrecreatie ontwikkeld. Eén van de gemaakte afspraken in de visie was het opstellen 
van een gezamenlijk programma vitale verblijfsrecreatie voor de regio. Dit programma, voor 
de periode 2021-2025, is nu gereed om uit te voeren.

Wethouder Erik Bekkering: “Ge-
meente Bergen heeft als een van de 
zeven deelnemende gemeente van de 
Regio Alkmaar meegewerkt aan de 
meest vitale verblijfsregio van Neder-
land in 2030. Noord-Holland Noord 
bestaat uit 18 gemeenten. Een regio 
met grote kansen. We zijn trots dat 
de gemeente Bergen in de regionale 
samenwerking een uitvoeringspro-
gramma heeft ontwikkeld dat een 
bijdrage levert aan de vitaliteit van de 
regiogemeenten.”

Extra boost
De recreatiesector is een belangrijke 
economische sector in Noord-Holland 
Noord, verantwoordelijk voor een bij-
zonder hoge economische impact van 
700 miljoen euro en circa 12.500 ba-

nen. Momenteel wordt de sector hard 
getroffen door de coronacrisis. Daar-
om is het nog belangrijker de sector 
klaar te stomen voor de toekomst. 
Er liggen veel kansen om het veelal 
goede aanbod verblijfsrecreatie in de 
regio kwalitatief nog een extra boost 
te geven. Als de crisis iets duidelijk 
heeft gemaakt is dat ondernemers 
grote uitdagingen kennen en daarbij 
de ondersteuning vanuit de overheid 
hard nodig hebben. De krachten moe-
ten worden gebundeld.

Meerjarig programma
De 18 gemeenten in de regio, waar-
onder de gemeente Bergen en de 
provincie Noord-Holland, stellen nu 
het voorstel voor een meerjarig regi-
onaal programma vast. Er is gekozen 

voor een uitvoeringsgerichte aanpak 
om een goed effect te bereiken. Die 
aanpak bestaat uit de inzet van een 
taskforce die gemeenten en onder-
nemers expertise, ondersteuning en 
instrumenten biedt om zélf aan de 
slag te gaan met het verhogen van de 
kwaliteit, de verduurzaming en daar-
mee het toekomstbestendig maken 
van bedrijven als hotels en vakan-
tieparken. De taskforce zal bestaan 
uit twee experts met ervaring op het 
gebied van excelleren en vitaliseren 
van de sector en worden gefaciliteerd 
door Ontwikkelingsbedrijf NHN. De 
taskforce moet medio 2021 operati-
oneel zijn.
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WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTerNijverheidsweg 31d

1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
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Met diepe droefheid, geven wij kennis dat, van ons is  
heengegaan mijn lieve vriend, onze broer, zwager en oom

Johan Zwart
Joop

7 maart 1956             Egmond aan Zee             11 maart 2021

Lies

Arie † en Gerda

Corrie † en Elle †

Albert †

Jaap † en Ellie

Neven en nichten

Correspondentieadres: 
P.J. Troelstraweg 8, 1931 BE Egmond aan Zee
Het afscheid heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van de Thuiszorg 
en huisarts Barnasconi-Ankoné voor alle liefdevolle zorg en 
ondersteuning. 

Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de kaarten, bloemen en attenties 

die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, 
revalidatiecentrum en bij thuiskomst 

heb ontvangen.

Annie Blaauboer - Groen.

“ Pas “
Na een mooi leven is rustig van ons heengegaan 

onze vader, schoonvader en opa

Cor de Ruijter
Cornelis Hendricus

13 maart 1927  –  3 maart 2021

Dini de Ruijter-Erich, in liefdevolle herinnering

Frank en Ida

Paul en Karin, Jan

In verband met de huidige situatie 
heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres  |  Vuurtorenplein 13, 1931 CV  Egmond aan Zee

Vernieuwd parkeerbeleid gemeente Bergen
Het parkeerbeleid in de gemeente Bergen wordt vernieuwd. Dat is ook hard nodig want we zien de 
parkeerdrukte toenemen in alle kernen. Vorig jaar zijn er meerdere participatieavonden gehouden om 
thematisch informatie op te halen bij inwoners over een nieuw parkeerbeleid; waar moet zo’n nieuw 
beleid aan voldoen en welke uitdagingen zijn er per kern? In een nieuwe ronde online bijeenkomsten, 
gehouden op 16, 24 en 30 maart, geeft de gemeente antwoord op onder andere die vragen en kunnen 
inwoners hun ideeën over het conceptbeleid delen. 

Concept beleidsplan
De opbrengst van de participatieron-
de in 2020 is gevat in een conceptbe-
leidsplan dat op elke avond toegelicht 
wordt. We lichten toe wat er is opge-
haald en hoe dat is verwerkt in het 
conceptplan. 

Aanmelden voor een avond
Op elke avond staat één kern centraal: 
op 24 maart de Egmondenl. 
Bent u benieuwd naar het concept-
plan en wilt u meepraten? Meldt u 
dan aan via parkeerbeleid@bergen-
nh.nl onder vermelding van de datum 
waarop u wilt deelnemen. U ontvangt 

een link om via MS Teams deel te ne-
men aan de online bijeenkomst. 

Meer informatie over het nieuwe 
parkeerbeleid en de verslagen van de 
eerdere bijeenkomsten vindt u op ht-
tps://www.bergen-nh.nl/plannen-en-
projecten/nieuw-parkeerbeleid. 

Wat hebben de Egmonden nodig, 
nu en over 10 jaar?
Twee Egmonders komen VVD Bergen versterken. Jasper Corts uit Egmond aan Zee en Annabel Splinter 
uit Egmond-Binnen zullen vanaf 4 maart toetreden als commissielid. Beiden hebben als doel om de poli-
tiek en gemeente van Gemeente Bergen dichterbij de Egmonden te brengen. En daarom gaan zij graag 
in gesprek met jou.

Wat heeft je dorp nodig, nu en over 
een paar jaar? Wat houd je bezig? 
Waar moeten we dan aan denken op 
bijvoorbeeld het gebied van woning-

bouw, ondernemerschap, parkeren 
en toerisme? En wat te denken van 
de jeugd? Wat moet er voor hen ge-
beuren?  

En hoe zit het met duurzaamheid? 
Kortom, wat wil jij aan ons meege-
ven?

INGEZONDEN: Politiek en beleid
Politiek gaat meestal over wie krijgt 
wat, waar, wanneer en hoe? In zaken 
van overvloed is dat wel te verdelen 
en lukt het meestal wel om iedereen 
daarin te laten delen. Met schaarste 
van bijvoorbeeld huizen, natuur enzo-
voorts gaat het dus om de verdeling. 
Wie, wat, wanneer en hoe? Dat is 
dus veel moeilijker en vergt veel wijs-
heid, doorzettingsvermogen, vooruit 
denken(regeren) en handelen. Maar 

zeg wat je doet en doe wat je zegt. 
(Pim Fortuin).
Dus informeer wie daar recht op heb-
ben op tijd wat je doet en over je 
plannen. Dan krijg je begrip, ook wan-
neer de ander het niet misschien niet 
met je eens is. Bijvoorbeeld de info 
van Dhr. Valkering in Dorpsgenoten 
van 24 februari inzake
Delversduin en ook de info over de 
inbreilocaties van Nicole Zwartele en 

wethouder Valkering waren m.i. ver-
helderend en gaven een kijkje in hoe 
vaak moeilijk zaken soms liggen. Dus 
ik denk politiek is "de kunst van het 
haalbare". 

Hartelijke groet, 

G. Schenk, 
Eisenhowerstraat 238, 
Egmond aan Zee

 

INGEZONDEN: Wie betaalt de kosten?
Op 4 maart 2021 ontvingen mijn 
vrouw en ik twee dikke brieven met 
onder andere een uitgebreid “brief-
stembiljet” om te briefstemmen. Maar 
dat briefstembiljet was leeg 
(1 meter x 0,6 meter blanco papier). 
De organisator gebeld. Na lang wach-
ten kregen we de raad: naar de ge-
meente Bergen terugsturen! Even de 
gemeente gebeld, na lang wachten 
niet aan de beurt. Wie betaalt alle 
kosten die ik gemaakt hebt om de 
brief terug te sturen en de gemeente 
te bellen? Betalen we als inwoners 
van de gemeente Bergen voor de 
kosten van deze meters aan blanco 
papier en de verzendkosten?

A.F. Wiedijk, C.H. Wiedijk, 
Egmond aan Zee
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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

Wan Chun strandt bij paal 47 
 
Als handzetter werkte ik bij de Verenigde Noord-Hollandse Dagbla-
den in Alkmaar en had nachtdienst. Om 06.00 uur zat mijn dienst 
erop. Normaal werkten wij tot half vier maar deze nacht moesten 
wij overwerken tot zes uur ‘s morgens. Op weg naar huis hoorde ik 
op de autoradio dat er een groot vrachtschip ter hoogte van Bakkum 
in nood was en op de kust dreigde te lopen. We hebben het over 13 
november 1972.

Ik was ook al fotograaf in die tijd 
maar kon er mijn gezin nog niet van 
onderhouden. Natuurlijk bedacht ik 
mij geen moment en pakte thuis mijn 
camera’s en maakte mijn vrouw Ina 
wakker om te zeggen dat ik naar Bak-
kum ging omdat er schip dreigde te 
stranden.
Boven op het duin zag ik dat het schip 
al voor de zandbank in de branding 
lag. Ik haastte mij het strand op, het 
weer was heel slecht, het waaide hard 
en het water stond tot aan de duinen. 
Toen de schemering wat optrok kon ik 
foto’s maken van de stranding. Later 
op deze vroege morgen kwamen de 
redders uit Wijk aan Zee en Egmond 
aan Zee met hun wippertoestellen om 
de lijnen over het schip te schieten. 
Bij het eerste schot was het meteen 
raak mede door het goede werk van 
Antoon van der Mey uit Wijk aan Zee.

De bemanning van de Wan Chun had 
geen idee waaraan zij de lijn moesten 
vastmaken, laat staan hoe deze te ge-
bruiken omdat zij de Engelse taal niet 
machtig waren. Eerst maakten zij hem 
aan de reling vast, maar dat was niet 
hoog genoeg om de mensen droog 
van boord te krijgen. De lijn moest bo-
ven in de mast vastgemaakt worden. 
Dirk van Noordt, adjudant inspecteur 
van KNHZRM wist aan boord van de 
Wan Chun te komen. Zo konden ze 

lijnen vastmaken en de mensen in 
de broek van boord halen. Om 09.00 
kwam de eerste van de 29 Chinese 
bemanningsleden van boord en an-
derhalf uur later de laatste. De man-
nen van de Egmondse wipperploeg 
met o.a. Arie Broek, Tinus Wijker, Arie 
Zwaan, Ab Bruschke en Siem Hopman 
onder leiding van Cees Blaauboer 
hadden hun handen vol aan dit kar-
wei. Door de harde wind was het een 
gevaarlijke onderneming. De marco-
nist, enkele bemanningsleden en de 
kapitein verlieten als laatste het schip.

Vele honderden nieuwsgierigen trok-
ken naar het strand om het schip van 
dichtbij te bewonderen. Vele jutters 
zagen later hun kans schoon om aan-
denken van het schip te roven. Van de 
bergers kregen sommigen toestem-
ming omdat zij hand- en spandien-
sten hadden verricht bij het bewaken 
van het schip bijvoorbeeld bij het 
veiligstellen van de complete inboe-
del van de stuurhut en het ankerlicht. 
Het schip roestte steeds verder weg 
en zakte steeds dieper in het zand, 
ondanks dat de firma Elfrink nog al-
les in het werk had gesteld om een 
geul te graven met een zandzuiger en 
zand weg te spuiten, wat ook weer 
zorgde voor drijfzand rondom het 
schip. Het zat de bergers niet mee. Op 
3 april 1973 raasde er weer een zware 

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

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

“Mooij gezien”  
Een terugblik uit het verleden

Van en Over 
Egmondse gebeurtenissen  
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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!

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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Het is niet mogelijk iedereen 
persoonlijk te bedanken bij mijn 
thuiskomst uit het ziekenhuis en 
voor mijn 80e verjaardag.
De zeer vele kaarten, berichtjes 
en bloemen hebben mij erg goed 
gedaan en steunen mij in mijn 
herstel na het fietsongeluk.

Gelukkig gaat het goed met mij, 
ook al duurt het herstel nog wel 
enige tijd.

Nogmaals hartelijk bedankt.

Janny Dekker Mooij
Eisenhowerstraat 176

1931 WR Egmond aan Zee

Zoveel liefde en steun ons gegeven. 
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,

was voor ons een troost.

Kees de Jong

Cisca de Jong – Korver

Ingrid en Harry

Linda en Wim

Jochem

Egmond aan den Hoef, maart 2021

Tast
y&Gifts

koffie, thee en cadeau
Voorstraat 103, Egmond aan Zee

www.tasty-gifts.nl

Wet Bibob uitgebreid 
Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo passen Wet Bibob meer toe
Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan 
de gemeente onderzoek doen onder andere naar partijen die een vergunning of subsidie aanvragen of 
meedoen in een vastgoedtransactie met de gemeente. 

Per 1 augustus 2020 is de Wet Bi-
bob uitgebreid, waardoor gemeen-
ten meer onderzoeksmogelijkheden 
hebben gekregen. Bijvoorbeeld om 
onderzoek te doen naar de integriteit 
van niet alleen de aanvrager maar nu 
ook naar zijn of haar directe omge-
ving bijvoorbeeld zakelijke partners. 
Zo kunnen zij voorkomen dat cri-
minelen of personen met malafide 
bedoelingen geld witwassen of een 
vergunning of subsidie misbruiken om 
strafbare feiten te plegen.

Deze wetswijziging is voor de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo de aanleiding geweest de 
Wet Bibob op meerdere beleidster-
reinen in te gaan zetten. Zo kunnen 
zij zich aan de voorkant weerbaarder 
opstellen en een vuist maken tegen 
de georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit.

Wat is er veranderd? 
Tot nu toe konden de gemeenten 

Bergen, Uitgeest, Castricum en Hei-
loo alleen een Bibob-toets uitvoeren 
bij de aanvraag van een drank- en 
horecawetvergunning en een ex-
ploitatievergunning voor een speel-
automatenhal of seksinrichting. In 
het nieuwe Bibob-beleid is bepaald 
dat een Bibob-toets ook kan wor-
den toegepast bij de ontheffing voor 
nachtwinkels, de vergunning voor een 
kansspelautomaat, de vergunning 
voor de verkoop van vuurwerk, een 
evenementenvergunning, incidentele 
subsidieaanvragen vanaf €10.000, 
huurtransacties vanaf € 25.000 (jaar-
huur) en overige vastgoedtransacties 
vanaf € 50.000 én omgevingsvergun-
ningen voor bouwactiviteiten vanaf 
€ 1.000.000. Ook wordt standaard 
Bibob-onderzoek gedaan bij omge-
vingsvergunningen voor milieuactivi-
teiten in de categorieën afvalbewer-
king- en verwerkingsbedrijven en bij 
bedrijven actief in grondverzet, sloop- 
en autodemontagebedrijven en vuur-

werkopslagplaatsen.

Bronnen raadplegen
De gemeenten kijken bij een Bibob-
onderzoek onder andere naar de 
financiering, de achtergrond van de 
vergunningaanvrager en de onder-
neming en zakelijke samenwerkings-
verbanden. De aanvragers moeten 
een Bibob-vragenformulier invullen. 
Daarnaast worden openbare en ge-
sloten bronnen geraadpleegd. Daar-
naast kunnende gemeenten belang-
rijke informatie ontvangen van andere 
overheden en opsporingsinstanties of 
kunnen ze via een tip van de Officier 
van Justitie op bezwarende informatie 
gewezen worden. Wanneer een ge-
meente twijfels heeft over de integri-
teit van een aanvrager of zijn zakelijke 
relaties, dan kunnen zij het Landelijk 
Bureau Bibob om advies vragen.

De colleges van Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo hebben inge-
stemd met deze nieuwe opzet. 

Die
Dit schudden is knudde. Zo kun je het wel schudden.
Maar wie de kunst verstaat, als die dan schudden gaat, 
dan schud die uiteraard, eenmaal in touw, van alles uit zijn mouw.   JéGé

Beauty salon Charlie’s geopend
Charlene Glas heeft eindelijk haar droomsalon op de Mosselaan 55 in Egmond a.d. Hoef. Zij begon haar 
opleiding op haar 18e bij de Haarlemse Schoonheid Academie waar zij tot haar zwangerschap voor 
verschillen modules visagiste en schoonheidsspecialiste slaagde maar noodgedwongen haar opleiding 
moest staken. Zij was nog maar twee modules verwijderd van haar diploma. 

Na de bevalling van haar kind ging zij 
werken in de Prins Hendrikstichting. 
Daar heeft zij vijftien jaar gewerkt. 
Toen begon het wel weer te kriebelen 
en ging zij haar opleiding weer op-
pakken om die laatste twee modules 
toch te halen. De certificaten die zij 
eerder had gehaald waren gelukkig 
nog geldig. Zij hierdoor snel instro-
men voor het vervolg van de cursus. 
“Na een aantal maanden haalde ik 
de belangrijkste modules. Daarmee 
begon ik mijn eigen bedrijfje in de 
Voorstraat, bij mijn moeder op een 
kamertje, en bouwde zo een klanten-
kring op. Ik kreeg klanten van andere 
salons die mij werk hadden gezien. 
Uit de hele regio van Schagen tot aan 
Zaandam kwamen klanten om zich 
door mij te laten behandelen. Deze 
klantenkring kwamen ook op mijn 
reclame-uitingen via social media af.” 

Voor haar klanten uit de directe om-
geving zit zij in Egmond a.d. Hoef heel 
centraal. Charlie is nog op zoek naar 
nagelstyliste en een pedicure om het 
plaatje compleet te maken en een 
volledig concept aan te kunnen bie-
den, de ruimte is er. De salon is mo-
dern en ingericht met een Brownbar, 
Skinbar en Beautyroom met een mooi 
gekleurd bloemedecor. Haar man 
heeft voor het getimmerde interieur 
gezorgd.

Cosmetisch arts
“Ik heb contact gelegd met een cos-
metische arts die ook chirurg is en mij 
komt ondersteunen met cosmetische 
ingrepen als ooglidcorrecties, botox-
behandelingen, overmatige zweet be-
handelingen en een spierbehandeling 
in het voorhoofd voor mensen die veel 
fronsen en daar heel veel hoofdpijn 

van hebben. Op afspraak komen Dr. 
Michiel en 
Dr. Marie een dag per maand in mijn 
salon. Zij zijn bekend onder BN’ers en 
van programma’s op tv. Zij zijn veel 
op Curaçao en Aruba maar werken 
vooral in Nederland in de World Eye 
Klinieken in Amsterdam en Den Haag. 
In 2020 zijn deze uitgeroepen tot de 
beste Oogkliniek van Nederland. De 
artsen maken deel uit van een inter-
nationaal netwerk van 25 klinieken en 
300 artsen. “Ik ben heel blij en trots 
met hun toezegging om behandelin-
gen ook in mijn salon te komen doen. 
Schrijf je in april in voor één van deze 
specialistische behandelingen. Houd 
mijn website daarvoor in de gaten. 
www.beautysaloncharlies.nl

Tekst en foto Cor Mooij
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NW-storm langs de kust die de Wan 
Chun zeker twintig meter hogerop het 
strand zette en de zandzuiger daarbij 
vernietigde. Twee snackwagens die 
vlak bij de Wan Chun op het strand 
stonden waren ook prooi van de zee 
geworden. Het schip lag weer muur-
vast hoog op het strand. Een laatste 
berging poging werd gedaan begin 
november 1973 toen Elfrinks ber-
gingsploeg het voor elkaar had gekre-
gen het schip enigszins drijvende te 
krijgen met behulp van de krachtige 
dieselmotor van het schip zelf. Op 6 
november 1973 trokken zware ka-
bels van de sleepboten van Wijsmul-
ler het schip richting open zee. Maar 
toen het schip zoveel slagzij maakte 
dat de hoofdtrekkabel knapte, moest 
men vluchten omdat het schip dreigde 
op zijn kant te gaan. Toen het zover 
begon te hellen dat het letterlijk en fi-
guurlijk omviel en daardoor de machi-
nekamer ook nog eens vol water zou 
lopen, zat er niets anders op dan het 
schip als verloren te beschouwen om 
het later te slopen. Het voelde voor de 
bergers dat hun kindje gestorven was. 
Meer dan een jaar werk ging verloren.

Rijkswaterstaat ontsloeg Elferink van 
verdere bergingswerkzaamheden en 
de firma Kruk uit Beverwijk kreeg 
opdracht het schip verder te slopen 
en het staal aan de Hoogovens te 
leveren. In 1974 brak er nog brand 
uit in het schip. Men liet dat rustig 
uitbranden vanwege de olietanks en 
zuurstofflessen van de slopers die 
nog aan boord waren. Deze konden 
voor ontploffingsgevaar zorgen. Deze 
brand, die door enkele jeugdigen 
was aangestoken, zou enkele dagen 
duren. Het schip dat twee jaar lang 
een bezienswaardigheid was op het 
strand bij paal 47 van Bakkum werd 
als schroot afgevoerd naar de Hoog-
ovens. Het werd later hergebruikt voor 
staal om nieuwe schepen te bouwen. 
De koperen schroef die uit massief 
koper bestond bracht nog het meeste 
geld op, zo’n veertigduizend gulden.

Voor mij als fotograaf zat het 
avontuur er ook op, want een 
ander evenement, het WK voet-
bal in Duitsland 1974 stond voor 
de deur.

Tekst en foto’s Cor Mooij

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 

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

Heb jij nog een paar 
uurtjes over voor je 

dorpsgenoten?

www.hospice-egmond.nl

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl
Zuiderduin na maanden weer open
Eindelijk een zucht van verlichting bij de familie Groot, eigenaars 
van Hotel Zuiderduin, Hotel Golfzang, Hotel de Boei vakantieappar-
tementen De Egmonden en sinds kort Hotel de Vassy, dat men weer 
gasten kan ontvangen. 

Het verblijf is nog wel beperkt door 
de coronamaatregelen. Zo blijven 
het zwembad en sauna gesloten, het 
ontbijt krijgt men op de kamer in een 
speciaal tasje en het diner is take-a-

Way op de kamer of elders. Prachtig 
dat Egmond aan Zee weer gasten kan 
ontvangen in een hotel, ook al zal het 
minder gezellig zijn dan “normaal”.

De Geheimen van Egmond
In 922 werd in Egmond-Binnen een Benedictijner Abdij gesticht en 
bouwden in Egmond op den Hoef de Heren van Egmont in dertien-
honderd het grootste kasteel van de Nederlanden. 

Het is nagenoeg onbekend bij een 
groot publiek. Dat op 5 juni 1568 
graaf Lamoraal van Egmont en de 
graaf van Horne in opdracht van 
Filips de Tweede van Spanje op de 
markt in Brussel werden onthoofd, 
is onder het stof van de geschiedenis 
verdwenen. De Duitse schrijver Von 
Goethe gebruikte deze tragedie 200 
jaar later voor zijn treurspel en de we-
reldberoemde componist Ludwig van 
Beethoven componeerde naar aanlei-
ding daarvan de Egmont Ouverture. 
Weinigen zullen zich dat bij het horen 
van die Ouverture realiseren. Dat de 
beroemde Franse filosoof René Des-
cartes de langste tijd aaneengeslo-
ten buiten Frankrijk in Egmond heeft 
gewoond en dat zijn geliefde Helena 
Jans van der Stroom in De Slotkapel 
in Egmond a.d. Hoef begraven ligt, 

is zelfs voor insiders een verrassing. 
Maar het grootste geheim van de Eg-
monden is dat er vanaf de 16 de eeuw 
onafgebroken is geschilderd door 
wereldberoemde schilders, waarvan 
de werken in alle bekende musea in 
de wereld hangen. In 975 werd het 
Evangeliarium aan de abt van de Ab-
dij aangeboden,  met daar in de ge-
schilderde portretten van graaf Dirk 1 
en zijn echtgenote Hildegard. Daarna 
is er vanaf de zestiende eeuw tot op 
heden ononderbroken in de Egmon-
den geschilderd. Ruisdael, Van Goyen, 
Rogman en Cooke, gevolgd door de 
leden van De Egmondse Internatio-
nale Kunstkolonie en De Egmondse 
School. Over deze enerverende onbe-
kende artistieke geschiedenis van De 
Egmonden kunt u lezen in dit boek. 
De Schilders van Egmond.

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

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

www.remoraproducties.nl
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De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

EXTRA PITTIGE   500 gram  3,95

10 boereneieren                                                  voor €1,00

OUDE BOERENKAAS  500 gram  3,95

18% VET 500 gram 6,95

30+ KAAS  500 gram 4,95

EXCLUSIEF, OUDE SNIJBARE BEEMSTERKAAS 500 gram 6,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Gele paas fondant PENCEES 
                                                         4 voor € 5,- + 4 gratis!!!
PAASSTOL 750 gram met amandelspijs                       € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang  American witte chocolade met framboos cookies 2 voor € 1,-

botermalse runder kogelbiefstuk
                 topkwaliteit uit de beemster 3 grote voor maar 
dikbevleesde kippenbouten
                 topkwaliteit uit middenmeer            heel kilo
fijn gekruid shoarmavlees
                 topkwaliteit uit middenmeer             heel kilo

magere runderlappenmagere runderlappenheel kilo  heel kilo  9,989,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,989,98

4,984,98

9,989,98
van

kippendijen

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

heerlijk gekruid

Warm Gebakken
KIBBELING

250 gr € 5,-
Alleen tegen inlevering van de bon

2e half pond € 1,50
(dus 500 gr 6,50)

Ouderwets Gerookte
MAKREEL
v.a. p/st € 3,50
2 voor € 6,-

Hollandse Nieuwe
HARING
p.st. € 2,-  3 voor € 5,50
Alleen tegen inlevering van de bon

4e GRATIS✄
    

Verse
ZEEBAARS FILETS

van kilo € 25,-
Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 12,50

✄
    

✄
    

MOOIE DIKKE

mooie dikke

MOOIE DIKKE MOOIE DIKKE

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Zoete PERSSINAASAPPELS vol sap 
                                                                 4 kilo € 5.00
Rode GRAPEFRUIT                       10 voor € 5.00
Mooie Hollandse Elstar APPELS   3 kilo € 5.00
AARDBEIEN of BLAUWE BESSEN 
                                                                2 voor € 5.00

Volop verse groenten voor veiling prijzen 
op=op op=op op=op

DORPSGENOTEN 
WEKELIJKS OP

DE MAIL???
GEEF JE OP VIA 

INFO@BELLE-
MAN.NL

Van manager bij Blooming naar Brasserie Zilt
Vanaf 1 april (nee, het is geen grap) zal Thom Groenendal (30) Restaurant MATS van Rick van Zuylen van 
restaurant Santiago aan het Pompplein in Egmond aan Zee overnemen.

Restaurant MATS dat de naam droeg 
van vader Mats van Zuylen stond al 
enige tijd te koop. Thom Groenendal 
was werkzaam als f&b- manager bij 
horecagroep blooming, onder andere 
in Bergen van hotel blooming/con-
grescentrum. Hij stuurde veel bedrij-
ven op het gebied van eten en drinken 
aan. Hij bewaakte de budgetten, de 
concepten en had daarin een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. In 
het hoogseizoen gaf hij leiding aan 
95 medewerkers. Hij woont in Bergen 
en heeft een vriendin en een zoontje 

van drie jaar. Hij had al langere tijd 
een oogje op het restaurant op één 
van de gezelligste pleinen van het 
dorp. “Een drukke badplaats lijkt mij 
ideaal om een eerste stap als eigen 
ondernemer te nemen”, alsdus Thom. 
In deze coronatijd valt het niet mee 
om een eigen zaak te starten, maar 
toch ziet Thom mogelijkheden. “Als ik 
naar mijzelf kijk, ben ik van alles een 
beetje. Ik hou van een kleinschalig 
restaurant met ongeveer 60 couverts 
die doet denken aan een huiskamer 
met een tafel gedekt vol eten en 

lekkere wijnen voor een vriendelijke 
prijs, maar wel met onderscheidende 
factoren. Ik kies straks voor een ei-
gen concept, niet voor een standaard 
driegangenmenu.” De naam MATS 
zal verdwijnen en Brasserie ZILT komt 
ervoor in de plaats. “Het is een onze-
kere tijd om te starten met een nieu-
we zaak, maar het biedt ook weer 
mogelijkheden om creatief en flexibel 
te zijn. Je moet ook lef hebben. Het 
zal gaan met vallen en opstaan, maar 
daar leer ik alleen maar van. Door de 
lockdown heb ik nu de kans om het 
concept goed uit te werken en de 
brasserie gelijk goed neer te zetten. Ik 
kijk er naar uit dat we de terrassen 
weer uit kunnen zetten en de gasten 
mogen ontvangen.”
Brasserie Santiago zal na negen jaar 
Mats te hebben gehad toch een 
stukje Mats voortzetten in het eigen 
restaurant met de bekende menu’s. 
Santiago zal een luxere uitstraling 
krijgen en beetje bij beetje worden 
aangepast met kleine verbouwingen.

Bron: Horeca nieuws. 
Tekst Cor Mooij 

Verdonk junior laat kans verbetering PR glippen
Henk Verdonk junior uit Egmond a.d. Hoef heeft onder stormachtige omstandigheden zijn stempel ge-
drukt op het tijdritverloop in Akersloot tijdens de wekelijkse donderdagavondmeeting. De laatste weken 
laat Verdonk junior een stijgende lijn zien in zijn resultaten na een langdurige afwezigheid door de Ziekte 
van Pfeifer. 

Pas nu kan geconstateerd worden dat 
hij weer helemaal de oude is en mee 
kan doen met het spelletje. Vooraf, 
zelfs tot een half uur voor aanvang, 
leken de weergoden de deelnemers 
niet goed gezind te worden met hun 
windvlagen en hagelbuien. Geluk-
kig verdween de neerslag, maar de 
wind bleef aan, zodat een scherpe tijd 
naar het rijk der fabelen gestuurd kon 
worden. Maar de werkelijkheid werd 
voor Henk Verdonk junior anders: hij 
schudde een fenomenale tijdrit uit 
zijn mouw, waarbij hij een tegen de 

storm in met duwend, trekkend en 
staand op de pedalen tempo ontwik-
kelde, die niet tot de werkelijkheid 
behoorde. Dat zijn eind- en winnende 
tijd op 51.43 min bleef stil staan deed 
iedereen de wenkbrauwen fronsen, 
hoe hij dit voor elkaar kon spelen in 
relatie tot de tijden van zijn tegen-
standers. Verdonks beste tijd kijkend 
op het Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) snelheidsklassement van 51.13 
min verreden in de zomer onder een 
gunstiger situatie laat een verlies 
zien van 30 seconden. Maar na zijn 

bekendmaking na afloop ook nog 
halfkoers, duidelijk op de tijdwaar-
neming te zien, op het oost gedeelte 
van Sportcomplex de Cloppenburgh 
aan de boorden van het Alkmaarder-
en Uitgeestermeer, een sanitaire stop 
heeft moeten maken, maken duidelijk 
dat Verdonk junior zich de gelegen-
heid heeft laten ontnemen een sterk 
verbeterd persoonlijk record op de 
klokken te krijgen. Uitslag: 1. Henk 
Verdonk junior Egmond a.d. Hoef 
51.43 min 7. Jarno van der Velden 
Egmond-Binnen 57.52 min.

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

De Coronaprik en het lentegevoel in Agnes
’t Was woensdag 10 februari een 
gedenkwaardige dag, die zelfs in de 
krant de nodige aandacht zou vragen. 
De vlag kon uit, de bewoners van ons 
geliefde zorgcentrum Agnes kregen 
de 1e coronaspuit. Een ieder was wat 
uitbundig en een beetje opgewonden, 
alsof we op schoolreisje gingen en 
een blije Joost, ( Lammerts) onze regi-
odirecteur, kon trots zijn dat ons zorg-
centrum in Noord-Holland de primeur 
had om te prikken en de begeerde 
vaccinatiebewijs te kunnen bedingen.
En als de tweede prik binnenkort aan 
ons gegeven toegediend, is het sluit-
stuk van deze “Corona-operatie”, een 
ieder is dan zeker opgelucht en ziet 
de komende lente tegemoet als een 
welkome “traktatie”.

Want de lentedagen zullen straks 
weer ontwaken in het ochtendgloren, 
de mussen zullen tjilpen en lammetjes 
worden geboren. Langs de Polderwe-
gen gaan de bermen weer bloeien, 
in de wei staan de koeien dan te 
grazen en uit dolle vreugde te loeien. 
De eksters met hun krijsend geluid, 
maken het dan weer al te bont, de 
bollen zullen zich roeren en springen 
met de mooiste kleuren uit de grond. 
De bijen zullen zoemen van bloem 
naar bloem en de vlinders fladderen 
in het rond, een merel stampvoet in 
het gras, totdat ie zijn wormpje vond. 
Voor mens en dier wordt het weer ge-
nieten van die wonderbaarlijke natuur 
met al haar pracht, ’t Is voorjaar en 

aan die vervelende “Corona-winter” 
die achter ons ligt, wordt maar niet 
meer gedacht.Dus… zeker enige 
optimisme alom en dan kijkend naar 
buiten met dat mooie uitzicht op die 
blanke toppen der duinen, schitte-
rend in het zonnegloed, zien wij als 
bewoners, eerdaags ons vaccinatie-

bewijs met veel 
vertrouwen de 
toekomst met 
een goed en 
veilig lentege-
voel tegemoet. 

Jaap 
Wortel 


