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Voor een waardig en gepast afscheid,

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

aan de Universiteit van Amsterdam.
Maar de meeste uv-straling is schadelijk voor de mens, vertelt viroloog
Ab Osterhaus. "Uv-licht met bepaalde
golflengtes kunnen zorgen voor grote
beschadigingen van de ogen of de
huid. Het kan zelfs kankerverwekkend
zijn."
De Urban Sun heeft dat probleem van
schadelijkheid niet. De uv-straling
hiervan bevindt zich namelijk op een
golflengte van 222 nanometer. En dat
is dus goed nieuws voor de strijd tegen het coronavirus.
"Uit recent onderzoek van radiologen
en virologen is duidelijk geworden dat

mogelijk terug te kunnen keren naar
het normale leven. Eén van de mogelijke oplossingen die daarbij zou kunnen helpen: een lamp die de coronavirus deeltjes uitschakelt.
Kunstenaar Daan Roosegaarde lanceerde enige tijd geleden de ‘Urban
Sun'. Een kunstmatig ontworpen zon
die met behulp van ultraviolet licht
het coronavirus in de lucht onschadelijk weet te maken. Mensen die zich
bevinden binnen de straal van het
licht lopen minder risico om het coronavirus aan elkaar over te geven. Is
deze kunstmatige zon een voorbode
van een coronavrije toekomst?

Uv-straling
Ultraviolette straling wordt al langer
gebruikt voor het ontsmetten van bijvoorbeeld mondkapjes of andere medische voorwerpen. "Er ontstaat een
chemische reactie tussen het uv-licht
en het virus en daardoor beschadigt
het virus dusdanig dat het niet meer

LAATSTE NIEUWS
Vanaf vandaag meer versoepelingen. Het sociale leven krijgt
vanaf woensdag weer wat meer
lucht: de geplande versoepelingen gaan door. De middelbare
scholen moeten nog een week
wachten, dan wordt bekeken of
de kinderen vaker naar school
mogen. Wel kan met hulp van
toegangstesten publiek naar
de playoff-wedstrijden van de
Eredivisie.

Terrassen kunnen vanaf woensdag
langer open, pretparken en dierentuinen mogen weer bezoekers ontvangen, sekswerkers gaan aan de slag en
sportscholen kunnen open. Ook buitensport in teamverband mag weer.
Stap twee van het openingsplan kan
zoals verwacht doorgaan omdat het
aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt, kondigde minister Hugo de
Jonge (Volksgezondheid, CDA) zojuist
aan na afloop van een ministerieel
overleg waarin het besluit definitief
genomen werd.

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Vraag je je ook wel eens af, zonder
in complottheorieën te denken, hoe
het toch mogelijk is geweest dat de
hele wereld besmet is geraakt met
COVID-19? De markt in China, waar
het is ontstaan, bestond al honderden jaren en daar is ineens het virus
ontstaan? Het zet mij en velen met
ons aan het denken. Wat volgde er
op die eerste variant? De Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant en de
Braziliaanse variant. Voor iedereen is
het verloop nog onduidelijk. Laten
we hopen dat we een mooie zomer
tegemoet gaan en dat allemaal samen kunnen genieten van het mooie
weer. Misschien wordt het weer net
als vroeger toen we met de auto of
een busje op pad gingen om ergens
op een parkeerterrein of langs de weg
te picknicken! Daar zal de anderhalve
meter geen probleem zijn.

een lagere golflengte, specifiek tussen
de 207 en 222 nanometer, wel het virus schaadt, maar niet de mens", zegt
Osterhaus.
PSV en metro in Londen
Met een uv-lamp op een golflengte
van 222 nanometer kan het corona-

DORPSGENOTEN

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
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In Memoriam Siem Koomen

“Ze zijn weer bij elkaar
en blijven bij elkaar”

Siem Koomen (82), “Heb je nog nieuws? “stond er in zijn rouwkaart. Omdat hij overal bij betrokken was
in Egmond aan Zee trok elk nieuws hem aan. Ik heb Siem als jongen van 18 jaar bij de snackbar van
Schellevis in de Smidstraat leren kennen. Dat was in 1964. Mijn ouders, die een manufacturenwinkel hadden in de Voorstraat, kwamen al bij de familie Koomen in Heiloo om nylonkousen te laten stoppen die
Siem dan weer bij ons kwam afleveren.

Na een mooi en rijk leven is
onze lieve vader,
schoonvader en opa
op zijn trouwdag op reis gegaan
naar onze moeder

was penningmeester van de middenstandsvereniging Egmond, bestuurslid
van de VVV in Egmond aan Zee, medewerker van de Buurtbus EgmondBergen en voorzitter van het uitvaartcentrum Egmond, Momento Mori.

Siem was kok vanaf 1965. Toen de
snackbar een restaurant werd, nam
hij in 1966 de Vuurtoren (de naam
van het restaurant) over van Schellevis. In dat jaar trouwde hij ook met
Ans. Pannenkoeken als karrewielen
en kip in roomboter gebraden waren
de specialiteiten. Zijn kleinzoon heeft
eens uitgerekend dat hij zoveel pannenkoeken heeft gebakken, gelijk de
afstand in kilometers tot aan Kaapstad in Zuid-Afrika. Siem heeft 28 jaar
restaurant de Vuurtoren gehad, van
1966 – 1993.
Siem was zeer betrokken bij het verenigingsleven en het besturen zat
hem in de vingers. Hij was voorzitter
van de oudercommissie van de Van
Speykschool en bestuurslid van de
VVD afdeling Egmond, later stapte
hij over naar Gemeente Belangen. Hij

Hendrik Engelhar t
Henk

Hij heeft een grote loterij met o.a. Jan
Zwart op touw gezet voor het Maritiem Centrum van de KNRM en was
verzot op zijn BMW die hij zijn leven
lang heeft gereden. Hij stond altijd
klaar voor zijn gezin en de medemens.
Siem was een ondernemer in hart en
nieren. Hij heeft drie kinderen Hans,
Eric en Saskia. De crematie heeft in
besloten kring plaats gevonden. De
bloemstukken werden na de crematie
bij het monument “aan hen die vielen” gelegd.
Siem, rust zacht. - Cor Mooij

Weduwnaar van Aaltje Engelhart-Wijker
*Haarlem
27 april 1924

Marja en Hans
Cris
Maikel en Talitha
Correspondentieadres:
Sabine van Beijerenlaan 25
1934 GZ Egmond aan den Hoef
Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De drie hobbykoks die regelmatig zorgen voor de warme avondmaaltijd in Hospice Egmond, willen hun
vrijwilligerswerk graag delen met andere mensen die van koken en verwennen houden. Als er meer
mensen op deze manier een bijdrage willen leveren aan het hospice, dan kunnen de andere vrijwilligers
meer tijd en aandacht besteden aan de ondersteuning van de zorg en aan de andere huishoudelijke taken. Daarom doen Loes de Leeuw, Claudia Lo Pizzo en Ab de Lang in de Nieuwsbrief van Hospice Egmond
van mei 2021 een oproep aan andere mensen die ook graag koken. Reageren kan het beste via info@
hospice-egmond.nl.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers van
Magentazorg/Evian, de artsen van de huisartsenpraktijk Karmel en
hospice Egmond aan Zee voor alle liefdevolle zorg en ondersteuning.

brengen. Ze deelde dat ook met andere gasten. En zo staan er twee ‘in
memoriams’ van twee overleden gasten naast foto’s van mooie en feestelijke momenten die zij kort tevoren
nog meemaakten in het hospice. Op
de grens van leven en dood.

te publiceren. Ze maakte graag en
veel reclame voor het hospice en voor
het lidmaatschap van de Vriendenkring. Ze voelde zich een ware ambassadeur die anderen graag wilde laten
weten hoe blij en dankbaar ze was de
laatste weken van haar leven in het
kleinschalige hospice door te kunnen

Bedroefd en ook dankbaar voor de liefde en zorg waarmee
zij ons gedurende haar lange leven heeft omringd, laten
wij in liefde los onze moeder, oma en overgrootmoeder

Maria Zwaan - de Graaff

Vriendenkring Hospice Egmond

Weduwe van Simon Zwaan

Vriend, Maatje, Amigo of Gabber. Ruim honderdvijftig mensen reageerden positief op de vraag van Hospice Egmond: wie wil lid van onze Vriendenkring worden?
Jessica Zwart, initiatiefneemster en
secretaris binnen het bestuur van
het hospice, is er blij mee. ‘Ons bijna
thuis-huis is een prachtige plek geworden om de laatste kostbare tijd
door te brengen. Mede dankzij vele
sponsors en lokale vaklieden staat er
een hospice om echt trots op te zijn.
Enthousiaste vrijwilligers staan klaar
voor de gasten en hun familie- en
vriendenkring, zorgen voor een fijn,
schoon en sfeervol huis, waar ook lek-

* 20 oktober 1930

voerden daarom een flyer publiciteitsactie in de lokale nieuwsbladen.
Inmiddels staat ons ledental op 169.
Daar zijn we echt blij mee!
Leden van de Vriendenkring gaan
we – als het binnen de coronamaatregelen past - 1x per jaar uitnodigen
voor een interessante Vriendenlezing
waar zij ook de andere vrienden kunnen ontmoeten. Daarnaast ontvangen
onze vrienden onze nieuwsbrief.’

ker gekookt wordt.’
‘We hadden al een kleine kring van
mensen die ons structureel en financieel helpen; zij vormden samen de
Vriendenkring en betalen daarvoor
jaarlijks een bedrag van € 15. Hun
bijdragen worden besteedt aan het
realiseren van laatste wensen van
de gasten van ons hospice en het
ondersteunen van de vrijwilligers in
hun werkzaamheden. We wilden die
Vriendenkring graag uitbreiden en

Van Dirck Nab kennen we vooral
het werk dat hij maakt in en van de
duinen. Een schetsboek in groot formaat is aangekocht door het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te
Amsterdam. Ook het Henriëtte Polak
museum te Zutphen is in het bezit van
zijn werk. Hij exposeert in galeries en

Paula

(in liefdevolle herinnering)

Correspondentieadres:
P.J. Troelstraweg 11
1931 BD Egmond aan Zee

Wij hebben inmiddels afscheid genomen van mama.

Ursula Neubauer is internationaal
bekend door haar grafisch werk,
sinds een aantal jaren maakt ze ook
video’s. Verbondenheid met de natuur
is de kern van haar werk. Ze werd
geboren in München in Duitsland,
en behaalde haar Master of Fine Arts
aan de Carnegie Mellon University,
Pittsburgh PA. Sinds 1983 woont en
werkt ze in Amsterdam en haar prenten, tekeningen en videowerk zijn in
binnen- en buitenland tentoongesteld
en verzameld in musea, bedrijven en
in privécollecties.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Evean Thuiszorg,
Hospice Egmond aan Zee en huisarts Barnasconi
voor alle liefdevolle zorg en ondersteuning.

De tentoonstelling kun je zien van 14
mei tot en met 20 juni. Het adres is
Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef.
Voor meer informatie: www.galeriedekapberg.nl.
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Liefdevolle echtgenoot, zorgzame vader en trotse opa
en ondernemer in hart en nieren. Altijd stond je klaar
voor je gezin maar ook voor je medemens.
We zijn trots op je en gaan je ontzettend missen.

Lieve schat,
je bent begonnen aan je laatste reis

Willem Albert Aartsen
10 oktober 1939

13 mei 2021

Siem Koomen

“Appie
”
Bensie
en Dandy

Alkmaar,
13 december 1938

Correspondentieadres:
Eisenhowerstraat 41, 1931 WH Egmond aan Zee

Egmond aan Zee,
7 mei 2021

“ Heb je nog nieuws? ”

Het afscheid zal op woensdag 19 mei
in besloten kring plaats vinden.

Speciale dank gaat uit naar huisartsenpraktijk
Zwartkruis, dokter Stoll en dokter Smidt.

Ans

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Wij stellen een donatie op prijs aan Stichting
Zeedistel, Hospice Egmond, als dank voor de warme,
goede zorgen. ( NL 09 RABO 0176 97 31 92 )

Hans en Marjolein
Rick
Leonie

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Eric en Erna
Daniëlle 
Meike
Bart

Na een zeer kortstondig ziekbed overleed op 13 mei jl. onze
vrijwilliger van de O.K. oud-papiergroep Egmond

Willem Albert Aartsen

Saskia en Jacco
Femke
Anouk

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Willem was jarenlang een trouwe vrijwilliger bij de dinsdagmiddagploeg en deed dit met veel toewijding en plezier.
Wij danken hem voor zijn inzet en zullen hem missen.
Wij wensen zijn vrouw Appie alle sterkte toe met dit plotselinge verlies.
Vrijwilligers en bestuur - O.K. oud-papiergroep Egmond

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

Vanwege de huidige omstandigheden zal de
crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvinden.

Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Hierbij willen we graag iedereen hartelijk bedanken voor
alle belangstelling bij het afscheid van onze allerliefste

Na een lange periode van afnemende
mobiliteit is overleden

Wij zijn opzoek naar medewekers
voor de bediening!

Gerard de Graaff

BOB WIEDEMAN

Scholieren | Studenten | Parttimers
Meer info:
www.het-woud.nl/vacatures

De vele kaarten met fijne berichten, de mooie bloemen en de
bijzondere uitgeleide bij ons in de straat hebben ons goed
gedaan en troost gegeven.

Alkmaar
* 8 mei 1943

Gesudderde parelhoen aan uw deur!
Bezorgdagen: donderdag t/m zondag

Egmond aan Zee
† 7 mei 2021

Wij zullen zijn onnavolgbare humor, originaliteit
en creativiteit gaan missen.

Arina
Gertjan
Michiel
Elvira

F.M. Wiedeman-Benz

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Nanda Wiedeman

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

Egmond aan Zee, mei 2021

José en Bert Prijs-Wiedeman
Neven en nichten

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

Correspondentieadres:
Standerdlaan 72, 1852 RX Heiloo

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

De crematieplechtigheid heeft woensdag
12 mei plaatsgevonden.

WINTER

ANNO NU

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

uitvaartverzorging

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van de Prins Hendrik Stichting alsmede naar
dokter Barnasconi voor de liefdevolle zorg.

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

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

HARTELIJK DANK
Voor alle lieve kaarten en bloemen die ik,
na mijn ongeluk, heb mogen ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en het revalidatiecentrum.

Petra van der Meer
T. 06 41 73 95 49

www.fysiotherapieronde.nl

24/ 7 bereikbaar

072-5064258 of 5065399

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl
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Afscheid pastoor Scheltinga nadert

vof

Het afscheid van pastoor Scheltinga wil men niet zomaar voorbij laten gaan. Hij is sinds 2009 in Egmond
werkzaam geweest voor de Oud Katholieke kerk en verhuist binnenkort naar zijn vroegere woonplaats
Amersfoort.

er

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Frank Klinkhamer

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

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

gewerkt en hield mij onder andere
bezig met mijn hobby houtbewer-

Nieuwe slimme
meter?
Ook wel slim om
eens naar de
groepenkast te
kijken..

Aanmelden voor de kerkdiensten is
verplicht omdat er maar 30 personen
toegelaten mogen worden. Aanmelden kan op www.okknegmond.nl Je
kunt ook telefonisch reserveren op
072 506 12 06.

Oude “stoppen” en
aardlek kunnen
een risico vormen..

Kanker is een ziekte die ons allemaal raakt. Opgeven is daarom geen optie!
Kanker zet veel levens op zijn kop. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, de gevolgen zijn
altijd overweldigend.
Team Brigitte’s Heroes
De 15e editie van Alpe d’HuZes gaat
net als vorig jaar ook dit jaar niet
door. Een teleurstelling voor Skip en
Ole Blok. Zij verloren op 9 november
2019 hun moeder Brigitte Langedijk
aan kanker, zij was nog maar 51 jaar.
In 2020 hadden alle leden van team
Brigitte’s Heroes zich goed voorbereid
op de rit naar de top van Alpe d’Huez,
lopend of fietsend; een team, fietsen
en goede schoenen, vervoer en verblijf en een mooi teamshirt met alle
logo’s van de sponsors. Het evenement dat zeker ook als troost gehouden wordt, ging toen door alle maatregelen rondom corona niet door. Dit
jaar organiseert het KWF een loterij
om toch geld in te zamelen, A Lot of
Suc6, refererend aan Alpe d’HuZes,
waarbij de deelnemers maximaal zes
keer de berg beklimmen. Natuurlijk
doet team Brigitte’s Heroes mee aan
deze loterij. Hoe kun jij meedoen?

Mail ons:
info@mgvisser
elektrotechniek.nl

Doe mee en win!
De trekking is op 3 juni 2021, tot die
dag kun je loten kopen. Deze kosten
€2,50 per stuk.
Het bedrag van de verkochte loten
komt 100% ten goede aan het Alpe
d’HuZes en het KWF-fonds. Via onderstaande QR-code kun je een lot
kopen. Deze code is gekoppeld aan
team Brigitte’s Heroes. De opbrengst
van die loten worden opgeteld bij het
ingezamelde bedrag van het team van
Melvin, Skip en Ole Blok. De tussenstand voor dit team is nu ongeveer
€29.000.
Er zijn meer dan 600 grote en kleine
prijzen beschikbaar gesteld, waaronder een verblijf in een guesthouse,
sportclinics, een dag zeilen op een
Friese Tjotter en een fiets. Alle prijzen
worden vermeld op de website www.
opgevenisgeenoptie.nl
Meer dan 600 prijzen zijn gratis beschikbaar gesteld!

In

Bij deze wil ik even reageren op het bericht in de Dorpsgenoten van
12 mei,waarin ik lees dat de waterpomp die aan de Abdijlaan staat,
verplaatst zal worden naar het Brinkje in het dorp.

Zonder kruik of kan
die zijn niet
te gebruiken,
komt het volgens
plan,
in kannen
en kruiken.

als Dirk Akkerman zijn huis verkoopt
aan Jan Teunisz Sentveld (stamvader
van de families Sentveld en Zentveld).
Wat een mooi initiatief was het van de
plaatselijke ondernemers-vereniging
om in 1992 op de oorspronkelijke plek
een kopie van de oude pomp te plaatsen, waar in vroeger tijd de dorpelingen hun water haalden. Historisch
gezien de enige juiste plek. - Met
vriendelijke groet, Jos Hof

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

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

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

f

Aan de redactie van Dorpsgenoten

Historisch gezien vind ik dit jammer,
temeer daar er al minstens 250 jaar
geleden op die plek een waterpomp
geplaatst werd. In diverse notariële
akten komt de vermelding van een
‘huis en erf met pomp’ voor. In vroeger tijd stond er direct naast de pomp
ook een regenbak. Beiden worden
reeds genoemd in 1770. Ook in een
verkoopakte uit 1794 lezen we de
vermelding ‘met pomp en regenbak’,

Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

Alpe d’HuZes organiseert loterij A LOF OF SUC6

Alpe d’HuZes is een jaarlijks terugkerend sportief evenement waarbij geld
wordt ingezameld voor onderzoek
naar kanker en naar de verbetering
van de kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Een belangrijk doel
van Alpe d’HuZes is om kanker bespreekbaar maken en de onmacht die
ontstaat door kanker om te zetten in
kracht en saamhorigheid.

FF r a

Administrations

ken en RTV’80. Door de coronacrisis
heb ik de kerkdiensten via livestream
moeten verzorgen. Omdat er maar 30
personen aanwezig mogen zijn in de
kerk, zal ik mijn afscheidsdienst drie
keer houden. Zaterdag 22 mei om
17.00 uur, zondag 23 mei om 10.00
uur en mijn laatste kerkdienst zondag
30 mei om 10.00 uur,” aldus Rudolf
Scheltinga.

Per 1 juni vertrekt hij naar de OudKatholieke parochie in die plaats.
Amersfoort is niet nieuw voor hem, hij
was daar al pastoor van een RoomsKatholieke parochie. In 1998 trad hij
toe tot de Oud–Katholieke kerk en
ging werken voor het bisdom Utrecht.
Als pastoor deed hij al pastoraal werk
in de Noordoostpolder en het BovenIJ
ziekenhuis in Amsterdam-Noord.
Zijn plaats in Egmond aan Zee wordt
ingenomen door pastoor Joke Kolkman die eerder werkzaam was in Arnhem en Utrecht.
“Ik zal Egmond aan Zee gaan missen,
ik heb er jarenlang met veel plezier

† 10 mei 2021

Benita en John
Dave en Madelon
Nina en Lars

We kunnen je gelukkig weer onze tentoonstellingen laten zien. Er zijn natuurlijk nog wel regels: het
mondkapje op en afstand houden van elkaar. Voorlopig is de galerie alleen geopend op zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Dien Jorien Geertsma maakt keramiek. Haar werk is meestal een spel
met vorm en functie dat zich afspeelt
tussen de tweede en de derde dimensie. Met plezier neemt ze een loopje
met waarneming en werkelijkheid en
daagt ze daarbij graag de grenzen
van het materiaal uit. Meestal werkt
ze een paar jaar aan een onderwerp
tot iets nieuws haar uitdaagt. Ze
heeft kunstgeschiedenis gestudeerd
en was docente handvaardigheid. Ze
exposeerde onder andere in Museum
Kranenburgh in Bergen.

Egmond aan Zee

Marja en Simon
Simon
Irene en Martijn, Lucas
Caroline
Leonie

Galerie De Kapberg weer geopend!
musea in binnen- en buitenland. Dirck
Nab volgde zijn opleiding schilderen
aan de Vrije Academie in den Haag.
We zien bij De Kapberg zijn schilderijen en ingekleurde etsen van bloemen.

† Egmond aan Zee
12 mei 2021
Ruud

Kookploeg Hospice zoekt versterking

Op de grens van Leven en dood
In de nieuwsbrief staat ook een interview met Maria Zwaan-de Graaff
en haar vriendin Engelien Groot. Nog
voor de publicatie van de Nieuwsbrief
overleed Maria Zwaan (90), maar zij
drukte de redactie van de nieuwsbrief
op het hart toch vooral het interview

November

VINTAGE

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

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

JéGé

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
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Dorpsgenoten

Foto Wedstrijd

Doe mee aan de fotowedstrijd van de week in Dorpsgenoten. Er zijn aan het eind van het jaar mooie prijzen te verdienen.
De winnende overall foto krijgt tevens de Wisseltrofee voor 1 jaar in zijn of haar bezit. Ik roep u op mij via de mail in hoge
resolutie een foto op te sturen die dan wekelijks in Dorpsgenoten gepubliceerd zal worden als de beste foto van de week.
Mail uw beste foto naar info@dorpsgenotenegmond.nl Veel succes!! Cor Mooij
De winnaar van deze week is;

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Kent u iemand die een lintje verdient?
Vorige maand ontvingen maar liefst acht inwoners van de
gemeente Bergen een Koninklijke onderscheiding. Een Koninklijke onderscheiding, een lintje, is een blijk van waardering uit de samenleving voor alle langdurige inzet voor de
maatschappij op allerlei terreinen. Kent u ook iemand in uw
omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u die persoon
voordragen.
Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij
twee gelegenheden:
• tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen', dit is de laatste werkdag
voor Koningsdag
• bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid
of een jubileum.
Vraag op tijd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje, doet u dat dan voor
1 juli 2021 als u wilt dat de onderscheiding tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in 2022 wordt uitgereikt.
Een voorstel voor de uitreiking bij een bijzondere gelegenheid, moet zes
maanden voor de gewenste datum van uitreiking worden ingediend bij
de gemeente.
Meer informatie?
Over de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op de
website www.lintjes.nl.
Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met Femke Dol van het bestuurssecretariaat, telefoon 088 – 909 7073 of via emailadres femkedol@
debuch.nl.

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

hormonale klachten, pijnklachten.

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

Telefoon (06) 362 04 113

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

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Marian Zwaan, die 's morgens vroeg op pad gaat met haar mobiele telefoon op zak
en de mooiste plekje met zonsopkomst fotografeert. Deze foto van een mistig landschap met een boerderij en een mistige horizon heeft een prachtige compositie van
sfeer en licht.

Nieuwe start ‘Internationaal eten’ bij Postaanzee
De succesvolle kookavonden zijn weer onderdeel van het programma van Postaanzee.
Door de coronamaatregelen ziet het er wel iets anders uit. Per avond kunnen er nu 8 gasten aanschuiven.
Velen zijn daar juist positief over om zo beter met elkaar in gesprek te komen.
Er wordt nu gestart met vier avonden
en wel op 10 juni, 8 juli, 22 juli, 12
augustus. U kunt zich aanmelden bij
PostaanZee op elke dinsdagmiddag
van 12.00 – 16.30 uur. Geeft u wel
aan welke datum u eventueel niet
kunt. Wij verdelen de aanmeldingen
over de vier avonden. Tegen betaling
van € 6,- krijgt u een deelname bon.
Iedereen is welkom bij Postaanzee.
Kent u iemand die de weg naar Postaanzee niet weet of minder mobiel
is? Neem u dan contact op met Postaanzee en bespreek de mogelijkheden. Postaanzee is rolstoel toegankelijk.

Ophaalplekken voor stuifzand in Egmond aan Zee
Wie in Egmond aan Zee woont of werkt, weet natuurlijk dat zand nu eenmaal bij het dagelijks leven
hoort. Maar soms wordt het zand wat te brutaal en weet het stuivend z’n weg tot in het dorp te vinden.
Tot ergernis van velen. Om de overlast te beperken heeft de gemeente 7 ophaalplekken voor stuifzand
aangewezen. Dit zijn plekken in het dorp waar de gemeentewagens goed bij kunnen en zo het zand
gemakkelijk kunnen meenemen op een ronde door het dorp. Inwoners en ondernemers kunnen het door
hen opgeveegde zand hiernaar toe brengen.

Niet een aantal, maar alle stranden van de gemeente Bergen hebben dit jaar opnieuw de Blauwe Vlag gekregen. Dit internationale
wasserij
kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan stranden
die veilig, schoon
en duurzaam zijn. Elk jaar wordt aan de dubbelblank
hand van controles opnieuw
bekeken of de stranden van Egmond-Binnen,
Egmond
aan Zee,
Lijtweg
56 • Bergen
NH Ber072-5812331
gen aan Zee, Schoorl aan Zee, Hargen aan ZeeTelefoon
en Camperduin
aan de
eisen van milieu, veiligheid en toegankelijkheid voldoen.

Veilig en schoon
De Blauwe Vlag is de internationale
onderscheiding die jaarlijks wordt

Mochten de ophaalplekken in de
praktijk toch niet werken, dan kunnen inwoners contact opnemen door
een e-mail te sturen naar info@bergen-nh.nl, met in de onderwerpregel
‘Stuifzand Egmond aan Zee’.
Overleg met Hoogheemraadschap
Het Hoogheemraadschap heeft inmiddels bij ‘beruchte stuifplekken’
(bij de strandopgangen) natuurlijke
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“Mooij gezien”

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

‘Kroon op het werk’
“Het is ieder jaar weer een kroon op
ons werk; dat een onafhankelijke organisatie naar ons kijkt en onze stranden ‘Blauwe Vlag-waardig’ vindt”,
zegt wethouder Erik Bekkering. “We
investeren veel in een kwalitatief
goed product waarbij duurzaamheid,
natuur en milieu belangrijke speerpunten zijn. Samen met de ondernemers, reddingsbrigades en de firma
Gul is er dit jaar weer hard gewerkt
om de Blauwe Vlag te krijgen.”

toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam
zijn. In de praktijk betekent dit dat
genomineerden moeten voldoen aan
een aantal belangrijke criteria zoals
schoon water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van
veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar
geldig. Jaarlijkse zijn er controles om
te zien of nog aan de vereisten wordt
voldaan.
Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon
zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens.
De internationale toekenning van de
Blauwe Vlaggen geschiedt door de
Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieu organisatie.

Een terugblik uit het verleden
Van en Over
Egmondse gebeurtenissen

De kunst van de Kerkmeester

Folkert de Jong ART Impressies
Folkert de Jong, geboren in Egmond aan Zee in de Marshallstraat. Een bescheiden jochie bij mij om de
hoek, geboren in 1972 in hetzelfde jaar als mijn dochter Renate Mooij. Samen spelen op de buurt en
altijd aan het knutselen. Als Renate s’ morgen weer eens de deur uit was gelopen in haar pyjama kon je
bijna op je vingers natellen dat zij bij Folkert was aan het spelen, andersom was dat ook het geval. Hij
kwam vaak over de vloer. Het werd een jongetje dat samen met Renate opgroeide op de kleuterschool
met juffrouw Tony Bannink en later naar de Ruijterschool ging. Je had niet het idee dat hij later de grote
kunstenaar zou worden die de wereld ging veroveren met zijn kunstwerken in de beroemdste galeries
van New York, Mexico, Californië, Singapore, Milaan, Parijs, Londen, Glasgow, Bombay, Xiamen China,
Valencia, Luxemburg, Bergen, Amsterdam, Boston, Buenos Aires en ga zo maar door. Nu heeft Folkert een
expositie in Veere (Zeeland), De Kunst van de Kerkmeester. Ieder jaar krijgt een kunstenaar opdracht om
als Kerkmeester van de Grote Kerk Veere het middenschip naar zijn hand te zetten. Als eerste Kerkmeester van de Grote Kerk Veere maakte Folkert een indrukwekkende tentoonstelling van hangende schepen
vervaardigd van kaarsvet met de titel “Ex Voto”. Ik ontmoet Folkert weer in Egmond aan Zee waar hij
vertelt over zijn laatste kunstwerk maar vooral over hoe het jongetje dat ik nog in mijn gedachten had,
het zover heeft geschopt in de kunstwereld.
als crimineel en als slachtoffer en als
acteur beviel mij dat wel op de een
of ander manier. Ik heb dat een jaar
lang gedaan. Later ging ik van oude
matrassen die ik had gevonden een
soort Frankenstein figuur maken. Ik
maakte daar dan films van met beelden van mijzelf hierin. Soms dacht ik
ook moet mij niet laten opnemen in
een psychische kliniek of ga ik kiezen
voor de kunstacademie. Ik vroeg een
toelating aan bij vier kunstacademies
en werd door alle vier afgewezen. In
de 90er jaren werd ik wel uitgenodigd
door de Rijksacademie waar ik werd
toegelaten en alles wat ik daar verder
maakte was echte kunst. Ik ging door
waar ik al die tijd daarvoor mee bezig ben geweest en zocht de donkere
kant van de mens op, dat inspireerde
mij. Later toen ik in New York was
ontmoette ik iemand die forensisch
onderzoek deed naar de duistere en
uitzonderlijke doodsoorzaken in Manhattan. Ik was geïnteresseerd in zijn
verhalen, het had een duistere kant,
iets mysteries. Er kwam uit voort dat
ik dat ik op de academie in New York
een filmset bouwde met beelden die
ik had gemaakt en deze aan mijn
medestudenten liet zien. Die snapten

Surfer in problemen bereikt zelf
het strand
Zondagmiddag krijgt de bemanning van KNRM station Egmond en de
Egmondse Reddingsbrigade (ERB) alarm voor een surfer in problemen voor de Egmondse kust.

Vanuit het boothuis vertrekken : de
reddingboot Adriaan Hendrik de waterscooter EGM127 (ERB) en de beide
terreinvoertuigen. In verband met het
mooie weer is het gezellig druk op het
strand.
De EGM127 is als eerste ter plaatse,

Wind en ruimte
De wind lijkt steeds vaker uit het zuidwesten te waaien. Samen met fijner
zand, is het de ideale combinatie om
makkelijker én verder het dorp in te
stuiven. Daarnaast zijn een paar jaar
geleden de strandpaviljoens tien meter richting de zee verplaatst. Hiermee
wil het Hoogheemraadschap (beheerder van de duinen) meer ruimte
bieden voor de aangroei van nieuwe
duinen. Die zijn noodzakelijk om ons
te beschermen tegen de stijgende
zeespiegel. Alleen heeft de aangroei
van nieuwe duinen tijd nodig. En tot
die tijd, heeft het zand de ruimte om
te stuiven tussen de verplaatste paviljoens en de duinenrand.

6

Blauwe Vlag voor alle stranden

De jaarlijkse landelijke uitreiking gaat
dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. De locaties krijgen de
vlag opgestuurd.

Ophaalplekken zand
1
hoek Westeinde / Voorstraat,
bij restaurant Westenwind
2+3
hoek Vuurtorenplein / Westeinde, nabij restaurant Van Speijck
4
Pompplein
5
hoek Boulevard Zuid / Trompenbergstraat
6
KNRM, aan de kant van Boulevard Zuid
7
hoek Voorstraat / Boulevard
Zuid, aan de kant van Nijntje-boot

Veeg het naar een ophaalplek
De gemeente heeft daarom bedacht
om een aantal ‘ophaalplekken’ aan
te wijzen. Inwoners kunnen het door
hun opgeveegde zand daar naartoe
brengen. De gemeente neemt het dan

DORPSGENOTEN

schermen geplaatst om zo het zand
proberen tegen te houden. Ook hebben we regelmatig overleg met elkaar
en blijven we dit ook doen. Want de
aangroei van nieuwe duinen is nu
eenmaal een proces van jaren, de natuur heeft hiervoor echt tijd nodig.

mee wanneer zij langsrijden.

De gemeente rijdt regelmatig langs
bekende ‘hotspots’ waar het zand
altijd graag naartoe stuift. Onderweg
nemen ze dan waar mogelijk ook de
hopen zand mee die inwoners en ondernemers zelf al hebben opgeveegd
uit hun tuin of terras of van voor de
deur. Jammer genoeg lukt het niet
altijd om alle aangeveegde bergjes
zand mee te nemen. Simpelweg omdat we er niet goed bij kunnen met de
kraanwagen. Of omdat het zand bijvoorbeeld tegen een muurtje of paal
is aangeveegd. Of omdat er geparkeerde auto’s in de weg staan. En een
veegwagen kan het ook niet wegvegen. Die is daar niet voor gemaakt
en kan alleen klein vuil, bladeren en
dergelijke opvegen.

de surfer kan op dat moment al staan
en geeft aan geen verdere assistentie
nodig te hebben. Hierop keren de
beide vaartuigen terug naar het
strand.
Een klein uur na het alarm staan alle
eenheden weer in het boothuis.

Nieuwe Zwaantjes in opleiding

Tibor Zwaan de bekende mountainbiker uit Egmond aan Zee
vindt, "Jong geleerd is Oud gedaan". Met zijn tweeling meisjes Pip en Ize, is hij het fietsen in de duinen met zijn meiden
aan
het oefenen. Alle drie hebben ze er duidelijk pleizier in.
DORPSGENOTEN

WOW dit houdt mij bezig. Ik maakte
abstracte onderwerpen van de aangespoelde spullen, daar zaten stukken
hout bij van een vergaan Engels of
Russisch schip. Door mijn vader ging
ik een cursus handvaardigheid doen
waarbij de leraren in die tijd tegen
mij zeiden dat ik naar de Rietveld
academie moest gaan. Ik werd daar
zo enthousiast van dat ik een atelier
huurde, een soort romny loods in

Dirk de Jong, zijn vader, was leraar
handvaardigheid en maakte heel
vaak marionetten. Ik werd dus grootgebracht met kunst, maar mijn vader
worstelde met zijn identiteit. Hij was
een gevoelig mens en ik denk dat ik
dat van hem heb meegekregen. Zijn
broer Marijn is architect en de twee
trekken vaak samen op. “Toen ik klein
was ging ik vaak op bezoek bij mijn
opa in het bejaardentehuis, daar vertelde hij mij de verhalen hoe hij als
jongetje van 14 jaar al naar zee ging
op de visserij. Dan vertelde hij me hoe
hij met een zeilboot de zee opging,
want het was de eerste wereldoorlog
en dus kon je geen motor gebruiken,
toen hij mensen met hun boten opgeblazen zag worden doordat zij op een
zeemijn waren gevaren. Die verhalen
van vroeger over hun angsten en de
armoede die zij hadden heb ik wel
meegenomen waarbij ik mij afvroeg
wat werkt daar nu nog van door in
de huidige generatie over de dingen
die gebeurt met hun voorouders. Ik
ben opgegroeid in een fijne omgeving
en ik blijf altijd mijzelf. Na de lagere
school en middelbare school had ik
het gevoel dat ik in een ziekenhuis
moest gaan werken en de verpleging
inging. In Alkmaar deed ik een studie als verpleegkundige en dat fascineerde mij enorm, mensen helpen,
kwetsbare mensen helpen. Maar om
de een of andere redenen klikte dat
toch niet. Ik stopte met dat werk en
ging een jaar lang op zoek naar mijn
eigen identiteit. Ik liep een jaar lang
langs het strand en verzamelde er
allerlei spullen die aanspoelden om
daar iets mee te doen. Doordat ik die
studie in Alkmaar niet afgemaakt had
belandde ik in een vacuüm. Uit frustratie ging ik allerlei objecten maken
in de tuin van ouders
7 en toen dacht ik

w

Renate, Folkert en Egmont in de beeldentuin bij Nic Jonk
helemaal niets van de kunstuitdrukkingen. Toen dacht ik moet ik niet een
ander pad bewandelen maar de beelden die ik in mij n hoofd had bleven
maar in mij hoofd spoken. Ik had geen
hoge verwachtingen van mijzelf maar
wilde dat wel in beelden uitdrukken.
Ik hiep ook andere kunstenaars met
het opbouwen van exposities, daar
had ik wel wat aan. De urgentie van
het creëren leerde ik hier.”

Den Haag. Het leek wel op die loods
waar Alfred Heineken in opgesloten
heeft gezeten bij zijn ontvoering in
Amsterdam. Wat zich daar allemaal
afspeelde rondom dat gebouwtje waren de drugsdealers en gebruikers van
drugs, prostituees etc. Ik interesseerde mij hierin wat zich daar afspeelde.
Er stond ook een uitgebrande auto
op dat terrein en dacht daar ga ik
iets mee doen, een soort Crime investigation. Ik fotografeerde mijzelf
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Take & GRATIS
Away
bezorging in de Egmonden

3 GANGEN KEUZE MENU

€ 22.5

Kies uit onderstaande gerechten

Mijn expositie in het middenschip in
de Grote kerk in Veere, ‘de Kunst van
de kerkmeester’ is het bewijs hiervan.
De EX VOTO expositie is voorgekomen
uit de religie waarmee hij in Egmond
is grootgebracht. Als ik met mijn ouders naar de kerk ging dan hingen
daar ook scheepjes aan het plafond,
dat waren de replica’s van de scheepjes die waren vergaan. Voor mij heeft
deze expositie in Veere dus een veel
dieper betekenis en achtergrond. De
schepen die in het middenrif hangen,
zweven op allerlei niveaus tussen hemel en aarde. Als kunstenaar wil mij
dienstbaar opstellen. Dat de kunst jou
iets doet, dat je geraakt wordt door
het kunstvoorwerp. Kunst laat je uitsteken boven de natuurlijke krachten
van de materiele wereld waarin wij
leven.” Folkert is meer een spiritueel
mens geworden. De geboorte en de
dood liggen ver uit elkaar maar hebben wel met elkaar te maken. Het lichaam is de drager van de geest, net
als de vitrine die hij vult met mensen
figuren. De mens moet altijd met zichzelf dealen en onder ogen blijven zien
wat de werkelijkheid is. Kunst geeft
ook een tijdbeeld aan dat zie terug
in de schilderijen van vroegere grote
kunstenaars en schilders.

€ 15

SPARERIBS

€ 15

HAMBURGER COMER

€ 12

KOGELBIEFSTUK

€ 16

SATÉ VAN BOERDERIJKIP

€ 14

Tagliatelle | Ovengroenten | Salsa verde

VOOR, HOOFD & NAGERECHT

“Ik werd uitgenodigd door de directeur van het Stedelijk Museum in
Amsterdam, mijn werk sprak hem wel
aan, het had iets magisch. Ik maakte
werken met blauwschuim daar maakte ik ijsschotsen van met morbide figuren en soldaten daarop. Dat schuim
had je ook in groen en roze. Die kunstwerken die ik toen maakte sloegen in
als een bom. Het idee waar ik op ingezet had moest ik verder uitbouwen.
Mijn ontwikkeling was verbonden aan
die tentoonstelling in Amsterdam,
dat was het podia waar ik mij moest
laten zien. Ik ging meedoen aan de
Prix de Rome en dacht daar ga ik wel
winnen. Ik werd uitgenodigd mee te
doen om een kunstwerk te maken
en kreeg daar een paar maanden de
tijd voor. Mijn kunstwerk werd door
de jury neergesabeld en tot de grond
toe afgebrand. Ik kreeg veel kritiek
te horen. Dat was voor mij het sein
om vol gas te geven met mij werk. Ik
vloog naar New York om een vervolg
van mijn werk te maken. Ik zag op

KABELJAUW

Knoflooksaus & cocktail saus

BROOD & DIPPERS

€ 4

voorgerechten

Kaas | Spek | Ui | Truffelmayo | BBQ saus

Stroganoffsaus of Peperroomsaus | Ovengroenten

TOMAAT & POMPOEN SOEP

€ 5

TOM KA KAI

€ 5

TONIJN TATAKI

€ 10

POKEBOWL

€ 14

BEEF TATAKI

€ 9.5

EXTRA SUPPLEMENT FRITES

€ 3.5

EXTRA SUPPLEMENT SALADE

€ 3

Noedels | Teriyaki | Papadum | Zoetzure
komkommer | Rode ui
Noedels | Teriyaki | Papadum | Zoetzure
komkommer | Rode ui

Thaise satésaus | Atjar | Seroendeng | Kroepoek
Tonijn | Zalm | Edamama | Rijst | Zoetzure
wortel | Avocado | Sesam | Sojasaus

GEITENKAAS

€ 9.5

CARPACCIO

€ 9.5

Honing | Slamix | Toast | Notenmix
Truffelmayo | Pecorino | Rucola | Notenmix

dessert
MANGO PASSIE BAVAROIS

€ 6

RUBY CHOCOLADE MOUSSE

€ 6

APPEL-AMANDELCAKE

€ 6

Dolce Leche | Witte chocolade

hoofdgerechten

Kiwi compôte

Alle gerechten worden geserveerd met een
passend garnituur

Roodfruit crumble

VEGAN PIZZA COMER

€ 14

PASTA FETTUCCINE

€ 14

Bloemkoolbodem | Tomatensaus | Pulled Jackfruit |
Gegrilde groenten | Notenmix | Vegan kaas

Dikke lint pasta | Crème fraîche van paddenstoelen |
Tomaat | Sla mix | Pecorino | Notenmix

straat daklozen en zombies rondlopen
waar ik dan beelden van maakte om
deze mensen zichtbaar te maken. Het
werk sloeg zo goed aan dat ik vanuit
Nederland de opdracht had gekregen
om naar Californië te gaan en te exposeren in een galerie in Beverly Hills.
Zij waren lyrisch over mijn werk en ik
wist niet wat er gebeurde. Zowel in
New York als in Californië was mijn
werk al verkocht voordat de tentoonstelling was geopend. Het grote geld
stroomde binnen. Ik kreeg interview in
de grootste kunstbladen en kranten,
ik kwam op TV, ik voelde mij net een
popster. Toen ik terugkwam in Nederland benauwde mij dat wel. De Skye
is de limit dacht ik toen vooral toen
The Saatchi Gallery in Londen drie van
mijn groten werken kocht waar ik tonnen mee verdiende. Het geld investeerde hij in de aankoop van een pand
in Amsterdam waar hij met enige
partners een bedrijf opzette. Dat werd
geen succes en het bedrijf raakte failliet. Vanaf dat moment ging het roer
om. Mijn vrouw kreeg een dochter
en vanaf dat moment stond ik weer
met beide benen op de grond. Ik ben
rijper geworden en heb veel geleerd.
Door schade en schande ben ik wijzer geworden. Door de geboorte van
mijn dochter kreeg mijn werk meer
diepte, men herkende mijn werk zelfs
niet meer zoals voorheen. Ik paste de
omstandigheden aan deze tijd aan.
DORPSGENOTEN

Merijn en Folkert de Jong
Het was 2013 toen Folkert in museum Kranenburg een tentoonstelling
opende van het Wonder Der Magie
die toen geopend werd door burgemeester Hetty Hafkamp en vele honderden bezoekers hierbij aanwezig
waren. Dat was na vele jaren weer
mijn kennismaking met Folkert. Zijn
nieuwe project over Jeroen Bos staat
alweer op de rol, daarin stapt Folkert
uit zijn comfort zone. De Bosparade
in de Dommel bij Den Bosch daarin
laat Folkert zijn creatieve vermogen
de vrije loop met de transformatie van
levenloos materiaal.

U kunt tot 20.00 uur bestellen op restaurantcomer.nl of vanaf 12.00 uur via 072 843 51 81. De gerechten worden van maandag t/m zondag GRATIS bezorgd in de Egmonden. U kunt de gerechten op deze dagen ook tot
20.30 uur afhalen op Boulevard Zuid 7, Egmond aan Zee.

ty & Gifts
s
a
T

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

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

koffie, thee en cadeau
Voorstraat 103, Egmond aan Zee

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

www.tasty-gifts.nl

VHS video naar
DVD 20 euro

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

Tekst en Foto’s Cor Mooij

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef
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Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Ab Venema ziet woonboerderij zus en nichtje in
vlammen opgaan
“Je denkt: shit, het zal toch niet?”

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

volg ons nu ook op Facebook

Ab Venema is chauffeur-manschap bij de brandweer Egmond. Eind april werd zijn ploeg gealarmeerd
voor een woningbrand in het buitengebied van Egmond-Binnen. Eenmaal ter plaatse was hij er getuige
van hoe het vuur de woonboerderij van zijn nichtje en man en zijn bij hen inwonende zus volledig in de
as legde. “Je denkt: shit, het zal toch niet?”

Ouderwets Gerookte

Warm gebakken

✄
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ZALM ZIJDES

LEKKERBEK
heerlijk gekruid mooie grote xxl

van gem. 1 kilo p/st
van p/st € 25,Alleen tegen inlevering van de bon

✄

2 voor € 8,Alleen tegen inlevering van de bon

15,- per zijde
3e GRATIS €warm
gerookt en vacuum verpakt
Verse

Verse

VIS ROERBAK SCHOTEL GAMBA’S maperxkla.4ntkilo op=op
deze week 500 gr € 7,50
helemaal schoon, mooi losgevroren
1 kilo € 12,50 van kilo € 17,50
Het is vrijdag 23 april, bijna kwart
voor drie in de middag. Ab, in het
dagelijks leven eigenaar van caférestaurant Angelo’s in Egmond aan
Zee, treft voorbereidingen voor de
woensdag erna, als de terrassen weer
open mogen. Dan gaat zijn pager.
‘Shit’, schiet het door hem heen, als
hij in het display Noordvelderweg Egmond-Binnen ziet staan. Daar delen
zijn nichtje met haar gezin en zijn zus
en haar man een honderd jaar oude
boerderij. “Het eerste wat je denkt is:
het zal toch niet? Ik heb tegen mijn
vrouw alleen gezegd: ‘Ik moet nu
gaan’. Verder niets. Ik ben zo weggerend en als een speer naar de kazerne
gegaan.”
Nog geen zes minuten later zit hij al
achter het stuur van de TS, als ook
de waterwagen wordt opgeroepen.
Hij wisselt van voertuig en stuurt het
23.000 liter water meetorsende voertuig kort daarna in het spoor van de
TS richting de brand. “De hele rit was
voor mij nog niet duidelijk of het de
boerderij van mijn familie was, maar
toen we in de buurt kwamen zag ik
het al snel. Ik heb volgens mij een
stevig potje zitten vloeken. Maar
daarna ging meteen de knop om. Ik
heb de wagen op het kruispunt van
de Noordvelderweg en het Doelen in
de berm geparkeerd en heb alles zo
geprepareerd dat de 110 en de inmiddels opgeroepen hoogwerker uit
Alkmaar direct konden aankoppelen.”

Machteloos
Hij was er “dood mee aan”, zegt hij.
“Het is in één woord bizar, dan sta
je daar machteloos bij een heftige,
uitslaande brand waarvan je familie
het slachtoffer is. Het is gevoelsmatig
dichtbij, dus het is ook emotioneel.
Geen brand bij onbekenden. Ik moest
me er echt overheen zetten. ‘Kom op,
doe je ding, zorg dat iedereen water
heeft’, zei ik tegen mezelf. Daar lag
mijn focus. Wat hielp, was dat ik al
snel hoorde dat iedereen in veiligheid
was. De dochter van mijn zus – mijn
nichtje – woont daar wel met drie
kleine kinderen en haar man.”

OUD EXCLUSIEF

Hij bleef bij zijn wagen tot de watertank leeg was. “Daarna ben ik zo snel
ik kon mijn familie gaan opzoeken.
Het was heftig. Mijn zus in dikke tranen, mijn zwager geëmotioneerd. Hij
is net met pensioen. Dat het dan uitgerekend op zo’n moment mis moet
gaan … dat verzint niemand. Iedereen was er totaal kapot van. De brand
is ontstaan bij dakdekwerkzaamheden en de man van mijn nichtje is samen met omstanders nog naar binnen
gerend zodra ze buiten zagen dat het
mis was. Maar bij de dors stond alles
al snel in lichterlaaie. Het vuur greep
als een razende om zich heen, ook
door het droge stof op de zolder.”
Liaison
Toen Ab zijn eigen taak erop zat, trad
hij op als liaison tussen de officier van

dienst, de bevelvoerder en zijn familie. “Zo kon ik ze uitleggen waarom
bijvoorbeeld het besluit was genomen het vuur gecontroleerd te laten
uitbranden en waarom de woning
daarna in zijn geheel tegen de vlakte
moest. Maar dat het ‘einde verhaal’
was, dat zag eigenlijk iedereen wel.95
Het huis brandde als500
eengram
fakkel. Er
was geen redden aan. Het was te heet
om er zelfs maar in de buurt te komen. Van een tractor die op een meter
of tien afstand stond, smolten de achterlichten gewoon weg. Tot vreugde
van mijn zwager hebben de collega’s
die tractor overigens weten te redden.
Hij was van zijn vader geweest en hij
had ‘m net volledig gerestaureerd.”

TOP-kwaliteit

6,

Zijn familie “was blij dat ik er was”,
zegt hij. “Ik was het schakeltje tussen
hen en de brandweer en ik wist wat
komen ging. Ik heb zo goed mogelijk
geholpen. Zo heb ik voor de muren
tegen de vlakte gingen nog snel de
naambordjes van het huis kunnen
laten halen. Misschien iets kleins,
maar op het moment dat net al je
bezittingen letterlijk in vlammen zijn
opgegaan wel iets om te koesteren.”
Zijn familie is nog steeds “hevig geemotioneerd”, zegt hij. “Ze zijn alles
kwijt. Het besef is misschien nog niet
helemaal ingedaald, maar ze wonen
nu tijdelijk elders. Ze worden hier elke
dag mee wakker en gaan er elke dag
mee naar bed.” - Linda Kat

Bob Scholten niet te remmen
Bob Scholten uit Akersloot heeft als thuisrijder met een verbluffende tijd de wekelijkse donderdagavond tijdrit in zijn
woonplaats in winst weten om te zetten. De grootste stijging in het Kids and Parents Bikeschool (KPB) snelheidsklassement kwam op naam van Alex Hageman uit Limmen, die het presteerde maar liefst ruim 3 minuten van zijn tot dan toe
snelste tijd af te rijden. Het steeds weer terugkerende duel tussen vader en zoon Jansen uit Schagen, respectievelijk Gerrit
en Koen, meestal in het voordeel van vader beslecht, leverde deze avond een winst op van 37 seconden in het voordeel
van Koen. Uitslag: 1. Bob Scholten Akersloot 50.57 min 2. Koen Konst Castricum 51.38 min 3. Peter Dekker Egmond aan
Zee 52.17 min 4. Alex Hageman Limmen 54.55 min 5. Koen Jansen Schagen 55.01 min 6. Gerrit Jansen Schagen 55.38
min 7. Jimmy van Huizen Egmond aan Zee 58.36 min 8. Jeroen Herman Egmond aan Zee 59.10 min

Colofon
Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken. Een blok wekelijks
komt op € 12,50 per keer om de week is € 13,50. Een keer per maand is € 17,-of
los tarief is € 21,-, m.u.v. familieberichten € 23,-. Voor de voorpagina rekenen wij 2x
tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 5,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van
uw advertentie kan via e-mail of app. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v.
redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 11.00 uur.

deze week kilo € 12,50

kabeljauw, zalm, zeebaars

max .4 kilo
per klant

De Woerdense Kaasboer

EXTRA PITTIGE
GRASKAAS
BLACK LABEL

Bij u op de markt

EXTRA PITTIGE

Bij aankoop van kaas

33,,9595
500 gram 3,95
500 gram 3,95
500gram
gram
500

10 boeren eieren voor € 1,00

JONGE ROMIGE KAAS

mooie
magere runderlappen
biologisch

botermalse pepersteaks

3 grote500
voorgram
maar 9,
398,95

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo 9,98

topkwaliteit van texel

per 500 gr

dikbevleesde
kippebouten
biologisch topkwaliteit uit middenmeer
heel kilo 4,98
mooie
lamsbout / lamsboutlappen
biologisch
9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse COCOS MACRONEN
5 voor € 5,50 + 5 gratis!!!
Lever de advertentie in en betalende klant ontvangt
15 caramel soesjes cadeau!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Lekkere grote MANGO’S
3 voor € 3.00
Galia MELOENEN 2 voor € 3.00
Champagne RABARBER
2 voor € 3.00
Hollandse AARDBEIEN
3 voor € 5.00

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

MOO

