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“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
VINTAGE
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De stolpboerderij aan de Oldenborghweg/hoek Egmonderstraatweg van de familie Kuiper is gesloopt.
Op Facebook doen nogal wat verhalen de ronde over deze sloop. Wij geven een kleine opsomming van
de meningen. Volgens mevrouw Christine Pepping zou de sloop aan de rand van het beoogde voetbalfusieterrein zonder vergunning gebeuren en zij riep op de gemeente hierover plat te bellen. Dorpsgenoten
kon de verleiding niet weerstaan om dat ook te doen en aldaar te informeren hoe het werkelijk in elkaar
zit.
de vraag wie opdracht heeft gegeven
tot sloop? Dat was inderdaad de gemeente zelf die een sloopvergunning
heeft afgegeven aan de firma Boy uit
Limmen. Vervolgens heeft het sloopbedrijf een sloopmelding gemaakt
en vrijdag 18 juni heeft de gemeente
de vergunning verstrekt. Omdat je bij
sloop alleen meldingsplicht hebt, en
omdat de sloopvergunning uit veiligheidsoverwegingen en instortingsgevaar is afgegeven, is er dus niets
illegaals aan de hand. De gebouwen
waren in een hele slechte staat en de
vorige eigenaar woonde er daarom
ook al niet meer in.
De gemeente benadrukt nog eens
dat met de sloop van de opstallen
geen uitvoering wordt gegeven aan
de realisatie van het voetbalcomplex.
Hiervoor zal de Raad van State eerst
uitspraak moeten doen, hopelijk na
het zomerreces.
Arnold Buur vindt het een bullshitverhaal. Dat mag hij natuurlijk vinden
want we leven in een vrij land en
mogen onze mening geven. Hij vergelijkt dit pand met Nieuw Westert in
Egmond-Binnen. Dat was echter een
monumentaal pand waarbij de voor-

Ilse Genet snapt dat het zonder vergunning gesloopt wordt en dat klopt
ook, want om het te slopen heb je alleen een meldplicht. Astrid van Noije
stelt een opvallende vraag vindt Ilse;
“omdat er een hek omheen zit is het
toch onbewoonbaar verklaard?” Ja,
dat was het ook, onbewoonbaar, en
het stond al heel lang leeg.
Niels Bras weet nog dat er in en om
de boerderij zo’n 250 katten leefden.
Erica Dominicus vroeg zich af of het
wel te koop heeft gestaan en waarom
het dan niet opgeknapt is. Het pand
met het aangrenzend bollenland heeft
vier jaar te koop gestaan en geen bollenboer had interesse. Daarna heeft
de gemeente het gekocht om er een
voetballocatie voor de drie Egmondse
voetbalverenigingen van te maken.
Nathalie Peters-Koopmans schrijft dat
het pand al op instorten stond en dus
was de enige optie het te slopen. Over

gevel is behouden bij de herbouw. Bij
dit soort zaken worden al snel appels
met peren vergeleken.
Rick Rotteveel denkt dat het gesloopt
wordt in verband met de leegloop
uit de Egmonden en de fusie van de
voetbalverenigingen en dat de sloop
in het belang van de jeugd gedaan
wordt. Wat hem betreft mag er gelijk
een grote sporthal bijgebouwd worden. Hij vindt het allemaal maar list
en bedrog.
Martijn Mulder vindt dat Klaas Valkering hier geen vrienden mee maakt.
Hij maakt de wethouder erop attent
dat de Provincie zich inzet voor het
behoud van de stolpboerderijen en
piramides, volgens een bericht van 26
augustus 2020.
Als de heren Mulder en Rotteveel zich
in het bestemmingsplan van deze kavel een beetje hadden verdiept, dan
hadden zij kunnen lezen dat hier alleen een stolpboerderij herbouwd
mag worden. Na de uitspraak van de
Raad van State over het beoogde fusiecomplex, of dat er wel of niet komt,
zal deze kavel worden verkocht. -

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Bro

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Els Rientjes
Uitvaartbegeleider

Uitvaartbegeleiding

Tekst en foto’s Cor Mooij

Magisch Concert Mariëlle Tromp

Wij zorgen voor
één aanspreekpunt
zodat u kunt
loslaten

Mariëlle Tromp-Zentveld gaf afgelopen zondag 27 juni een “magisch”
concert in de Slotkapel. Het concert,
dat door de coronaregels een jaar
was uitgesteld, had als thema het leven van de mens, zelfs Joseph, Maria
en kindje Jezus werden bezongen.
“Kindje Jezus was een paar jaar in de
vergeethoek geraakt, door de Corona” aldus Mariëlle. De kaarten waren
al besteld en de plaatsen vastgelegd.
Een volbezette Slotkapel was getuige
van vele mooie liedjes door Mariëlle
begeleidt en bezongen door vele gasten waaronder haar eigen dochter.

DORPSGENOTEN

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30
Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl
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ByMar op de Slotweg; gezellig snuffelen en winkelen

Als je me zoekt…..
Ga naar daar waar de golven breken
Naar daar waar de zee de aarde kust
Want slechts daar kan ik gelukkig leven
Slechts daar verkeert mijn hart in rust
Verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn
Dankbaar voor wat hij was en altijd zal blijven
Onze zorgzame lieve vader en opa

Dirk Zwaan
Weduwnaar van Immetje Spaan

Egmond aan Zee
26 augustus 1932

Egmond aan Zee
26 juni 2021
Annie
Jaep
Rhea en Bob
Tine en Gerard
Gwen

Door de omstandigheden rondom corona vorig jaar, had Margreth van Ham plannen haar vijfjarige huurcontract voor haar winkel in de Voorstraat op te zeggen om er een 1-jarig contract van te maken. Ze wist
immers niet wat de toekomst zou brengen. Toen zij het contract daadwerkelijk wilde omzetten, kreeg zij
te horen dat zij er 31 maart 2020 uit moest zijn, ze was te laat met opnieuw tekenen. Ze heeft er spijt
van niet eerder te hebben getekend. Zij had tot 30 maart de gelegenheid om haar winkel leeg te halen.
Een enorme domper, want ga maar eens zoeken naar iets anders wat ook nog betaalbaar is. Het pand
was door Jan Engel, voorheen van de wasserette, al aan Rith Groot verkocht. Ze vindt het jammer dat ze
niet wist dat het te koop zou komen.

Maar Margreth zou Margreth van
Ham niet zijn om bij de pakken neer
te gaan zitten. Zij struinde Funda af
of er nog een mogelijkheid tot het
openen van een winkel in Egmond
aan Zee was. Er was 1 optie maar dat
was financieel onhaalbaar. Gelukkig
las Margreth een advertentie van Het
Rode Hert in Egmond aan den Hoef.
“Een schot in de roos” vindt zij zelf.
“Toen ik veertig werd heb hier in de
grote feestzaal ook mijn verjaardagsfeestje gevierd en nu heb hier mijn
winkel ingericht! Het kan zo lopen.”
Margreth begon 22 jaar terug in
Rondo in Egmond aan Zee waar zij

Correspondentieadres:
Tine en Gerard
Zeeweg 39
1931 VH Egmond aan Zee
Gelegenheid tot condoleren donderdag 1 juli van 19.00
tot 20.00 uur in de Protestantse Kerk, Trompstraat 2 in
Egmond aan Zee.

meskleding en dat liep heel erg goed’,
aldus Margreth.
De naam SeeYou werd ByMar en nu
heeft zij haar winkel ondergebracht
in de feestzaal van het Rode Hert.
Bij binnenkomst kom je direct in een
winkel die gezelligheid uitstraalt. Ze
verkoopt cadeauartikelen, sieraden,
brocante, Delfts blauw, grote maten
kleding en nog veel meer, voor iedereen wat. Ze geniet dagelijks van
de mensen die haar winkel komen
bezoeken. Dat zijn ook de gasten van
restaurant Liberté die gebruikmaken
van het toilet. Zij komen door de ingang van haar winkel. Dat bezorgt
haar ook weer klanten.
“Ik vermaak mij prima hier in Egmond
aan den Hoef op de Slotweg. Ik vind
het gezellig en maak hier en daar een
praatje. De mensen zijn zeer vriendelijk. Het is jammer dat er plannen zijn
om over twee jaar het pand te slopen
voor de bouw van appartementen of
eengezinswoningen. Mijn wens is om
ooit nog eens in een gesloten kerk
een winkel te beginnen. Wie weet
komt dat ooit op mij pad!’.
Tekst en foto’s Cor Mooij

slechts 24 m2 tot haar beschikking
had. Hierna verhuisde zij naar de hoek
van de Noorderstraat en Voorstraat
waar zij 75 m2 aan verkoopruimte
had. Vervolgens verhuisde zij naar de
overkant in de oude wasserette met
100m2 aan toonruimte. Nu in het
Rode Hert heeft zij een zaal van 250
m2.
‘In Egmond aan Zee moest ik het in
het hoogseizoen echt hebben van de
Duitse toeristen die op zoek waren
naar kleding in grote maten en snuisterijen. Ik had indertijd ook SeeYou
overgenomen met grote maten da-

De begrafenis vindt plaats in besloten kring.

Bedankt
voor alle felicitaties, kaarten, telefoontjes,
bloemen en cadeautjes
voor ons 50 jarig huwelijksfeest.
Zo werd het toch nog een onvergetelijke dag!

Bert en Agnes Leijen
Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden,
de mooie bloemen, de vele kaarten
en brieven voor en na
het overlijden van
mijn lieve mam, mijn schoonmoeder
en trotse oma

Zwanenparade in Egmond aan den Hoef

Johanna Apeldoorn - Lute
San

Toen Els Rozemeijer uit haar raam
keek naar het druilerige weer kon zij
haar ogen haast niet geloven. Een
zwanenpaar in parade kwam langs
haar woning op de Lamoraalweg. Vader en moeder met vier jongen stapten rustig door de straat misschien op
weg naar een andere vijver. Het enige
wat ontbrak was de muziek. De foto
was ingestuurd voor de fotowedstrijd
maar wij wilden het niet voorbij laten
gaan

Het heeft ons geraakt en goed gedaan.
We zullen haar missen !!!
Gert-Jan en Marja Apeldoorn
Thijs
Koen en Charlotte

Iedere woensdag Mosselavond

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

bij Brass Kaatje op het Pompplein.

WINTER

Pannetje mosselen met knoflook,
rode peper, kruidenboter, garnituur
en diverse sauzen €17.50 p.p.

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

Reserveren kan op
www.brasskaatje.nl
of via 072-5316206

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
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U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

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

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

• Iedere uitvaart op maat
• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Dorpsgenoten

Foto Wedstrijd

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn
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Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking
• Transparant

De winnaar van deze week
is;

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

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

Jiska Zwart.
Wandelend door de duinen
viel haar oog op dit detail
met de rups en wazig op
de achtergrond nog een bij,
die nog wat honing binnen
haalt. Een prachtige foto met
hele mooie kleuren en op het
juiste moment geschoten en
een onscherpe achtergrond..

ANNO NU
uitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen

Europarad draait weer vanaf woensdag 30 juni
op de Boulevard

Een gratis prijsopgave binnen een dag

Petra van der Meer
T. 06 41 73 95 49
24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Word zomer lid van tennisvereniging T.C. Egmond aan
Zee!
Ga je niet op vakantie of ben je
regelmatig in Egmond, misschien
is het dan leuk om zomer lid te
worden van T.C. Egmond aan Zee.
Voor slechts € 45,--, kun je bij ons
in de maanden juli, augustus en
september, onbeperkt tennissen
op onze mooie gravel banen. Dit
is inclusief een tijdelijk lidmaatschap van de KNLTB.

Afgelopen vrijdag kwam er witte rook uit de schoorsteen. “Ik ben blij dat we weer mogen staan!”, zoals
Jan Vallentgoed het vertelde. Woensdag 30 juni gaat het reuzenrad op het parkeerterrein aan de Boulevard weer van start. In het weekend is er hard gewerkt om het materiaal op zijn plaats te krijgen en het
rad op te bouwen. Het rad wordt zuidelijker geplaatst richting de loods van de Pinck en niet meer, zoals
vorig jaar op De Werf.
Het is een ware attractie en blikvanger voor Egmond aan Zee waar veel toeristen en inwoners weer van zullen genieten.
Vooralsnog blijft het rad twee maanden staan.
Zie ook de waardebon van het reuzenrad. op pagina 4.

Zomerse zondagavond met poëzie
en muziek in Slotkapel

Meld je aan, door je gegevens te mailen naar:

ledenadministratie@tcegmondaanzee.nl
Voor verdere vragen, kun je ons op dit emailadres mailen of bellen naar 06-12212409

‘Kom vanavond met verhalen’ is het thema voor een aantal zomeravonden met muziek en poëzie die deze zomer worden gehouden in
de Slotkapel. Twee decennia lang was de kapel open voor een project
dat bekend werd onder de naam “Luchtig Slot”. Precies de twintigste
muziekavond in het jaar van 75 jaar bevrijding, kon vorig jaar helaas
niet doorgaan.
Vier avonden met poëzie en muziek over vrijheid met een vijfde
avond als toegift.

keuken
bediening runner
pannenkoekenbakker
afwasser mepper
asisstent manager
manager
keuken
bediening runner
pannenkoekenbakker
afwasser mepper
asisstent manager
manager

WIJ ZOEKEN JOU!
JOIN US

PANCAKES
Egmond aan Zee

De entree is gratis.

Het begint op 11 juli met tekst van Ina
Eilander en op de piano Wim Noteboom met zang van Gerda Govers. De
andere avonden zijn 25 juli, 8 augustus, 22 augustus en 29 augustus.
De muziekavonden beginnen om
20.00 uur, de Slotkapel is om
19.30 uur geopend.

work@pancakesamsterdam.com
0628031984

DORPSGENOTEN

Tekst en foto Cor Mooij
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Jaap Dekker na 52 jaar postbode-af

In
Pop up store
Het Rode Hert

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Hoeveel mensen kunnen zeggen dat zij 52 jaar voor dezelfde baas
hebben gewerkt? Dat zullen er niet veel zijn. Op zijn veertiende werd
hij al postbode, zo ging dat vroeger. Vanaf zijn vierde en later op de
lagere school, gaf hij al aan dat hij graag postbode wilde worden. Op
17 april 2021 ging Jaap officieel met pensioen en kon de vlag in huize
Dekker uit met de oude postbode pet in de mast.

By Mar

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

maatje meer

See You fashion
De Zoete Inval
Brocante
Slot weg 1
Egmond a.d. Hoef
06-24229564

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

WAARDEBON

Ervaar de waarde
van uw tuin!

de andere Derpers.

Bij gymnastiekvereniging Achilles wilden zij dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Dat Jaap geen officieel
afscheid op zijn werk had gekregen,
was een klap in zijn gezicht. Nadat
een buurman daar een brief over naar
de directie had gestuurd, werd Jaap
alsnog op 18 juni jl. in de bloemetjes
gezet en kreeg hij met zijn familie een
etentje aangeboden.

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

De Postbode
Iedere Derper kent Jaap en Jaap kent
iedere Derper. Vraag je aan hem waar
woont die of die? Hij ratelt meteen de
straat en het huisnummer op. Toen
het postkantoor in Egmond aan Zee
werd opgeheven moest Jaap naar
Castricum. Toen dat ook dicht ging
moest hij naar Krommenie. Daarna
naar Amsterdam.., dat alles door de
bezuinigingen en reorganisaties. Hij
weet nog goed toen hij voor de eerste
keer naar Amsterdam moest met de
auto. Hij verdwaalde en kwam midden in het centrum terecht. Na enige
tijd rondjes te hebben gereden via een
bedrijventerrein kwam hij god zij dank
op de ringweg A10 terug.
Daar nam hij weer een verkeerde afslag en reed richting Zaandam. Jaap
raakte gestresst. Na anderhalf uur
kwam hij uiteindelijk op het werk. Na
verloop van tijd ging dat depot ook
weer dicht en werd hij overgeplaatst
naar de Westpoort in Amsterdam.
Daar werkten 900 mensen en er was
totaal geen sfeer. Alles moest op de
minuut worden gedaan, ze stonden
als het ware met de stopwatch in de
hand. “Ik kon niet wennen aan al die
hoofddoekjes die daar werden gedragen. Ik zei tegen mijn collega, is het
carnaval hier al begonnen?”
Als je goed en sociaal bent word je af
geserveerd. “Ik merkte dat er ook veel
corruptie was van de hogere chefs en
daar kon ik niet tegen. Ik heb altijd
met plezier mijn werk gedaan maar
de laatste drie jaar waren niet leuk. Ik
heb nooit spijt gehad dat ik dit werk
heb mogen doen.” Na 52 jaar TNT is
het welletjes geweest. In de gymzaal
werd nog lang nagepraat met een
versnapering. Vele cadeautjes kreeg
hij als waardering voor zijn inzet in
het verenigingsleven.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

HOUTENBOS

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

ty & Gifts
s
a
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Met de smoes of hij een nippeltje van
een transistortje wilde vastschroeven,
werd hij naar Sporthal de Watertoren
gelokt. Sandra Karachik had veel mensen opgetrommeld voor dit bijzondere
afscheid. De Papiergroep Egmond,
de Zâalnêelden, het bestuur van het
Verenigingsgebouw en Mannenvereniging Sint Jan waren aanwezig om
hem in het zonnetje te zetten en hem
te laten weten hoe blij zij zijn met een
dorpsgenoot die altijd voor iedereen
klaarstaat.
Annelies van Stein, de voorzitter van
Achilles, haalde aan dat Jaap ook altijd bereid was Sinterklaas te spelen
voor de kinderen van Achilles, en ook
voor Sint Jan.

WE DRAAIEN WEER
Het Europa Rad is blij
weer in Egmond te zijn

Woensdag 30 juni - Donderdag 1
juli - Vrijdag 2 juli

koffie, thee en cadeau
Voorstraat 103, Egmond aan Zee

1 EURO korting PP

tegen inlevering van deze bon
✄

www.tasty-gifts.nl
SCHILDERSBEDRIJF

vof

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

er

FF r a

Administrations
Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

ap.beukers@quicknet.nl

Frank Klinkhamer

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

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

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

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

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

Laura Zwart-Vuil speelde nu voor Sinterklaas en haalde enige anekdotes
op. Daarna mocht Jaap bij Sinterklaas
op schoot. Zijn trouwste vriend is zijn
vrouw Lien die hem altijd overal in
steunt. Hij geniet van zijn kinderen en
kleinkinderen. Tussen alles door vliegt
hij naar zijn landje in duin om te planten en te oogsten, maar het gaat hem
vooral om de gezelligheid in duin met

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
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Vriendinnen voor altijd
Dorpsgenoten was geraakt door het verhaal van twee vriendinnen waarvan de een afscheid moest nemen van het leven en haar verhaal graag wilde uitbrengen. Marie Zwaan- de Graaff en Engelien Groot
vertellen vanuit de Hospice Egmond hun verhaal.

Ook voor ramen en kozijnen

hij was altijd ook heel actief in de
hervormde kerkgemeenschap, in het
kerkbestuur en in de kerkenraad,
Engelien ook. De kinderen zaten
bij elkaar in de klas, we zaten in de
oudercommissie, we vierden verjaardagen met elkaar, wij scheelden wel
acht jaar, maar dat speelt in die fase
van je leven geen rol. Hoe je samenwerkt in het vrijwilligerswerk, dat is
belangrijk.’ Ze vertelt met trots hoe
haar man 45 jaar vrijwilligerswerk in
de kerk heeft gedaan, na de bestuurlijke dingen vooral ook als koster.’ Ze
slikt haar ontroering weg en snijdt
een ander onderwerp aan.
Goed gekapt, goed gekleed, maar
vooral: harmonie en steun
‘Wij zijn van de generatie die er goed
verzorgd bij wil lopen. We houden
ook van mooie kleding, dus als Engelien is wezen winkelen en ze heeft iets
nieuws, dan komt ze dat eerst aan mij
laten zien!’ Engelien: ‘En andersom
ook hoor’! De dames kunnen dan
ook mooi op de foto: ze hebben allebei iets blauws uitgezocht, het haar
van Marie is kortgeleden nog door
dochter Benita gedaan. ’Vroeger ging
ik naar kapper Pronk. Nu doen mijn
dochters dat beurtelings elke week,
dat gaat hier gewoon door.’
Even later vat Marie samen waar het
voor haar om ging en gaat in het leven: ‘Altijd bereid zijn, altijd voor elkaar klaar staan, kiezen voor gezelligheid en harmonie. Zo was het in mijn
jeugd. Ik ben opgegroeid in een vissersgezin met 9 kinderen, ik scheelde
met mijn oudste zus twintig jaar. Als
die met haar verkering met mij in de
wagen uit wandelen gestuurd werd
zeiden ze tegen hen: ‘Jullie zijn er ook
al vroeg bij!’ Het was een tijd van
hard werken en gezelligheid in huis.
Zo ging het later ook in mijn eigen gezin.’ Engelien vertelt hoe zij als vierde
en laatste kind geboren werd in een
sportief gezin. Haar vader was 35 jaar
voorzitter van de gymvereniging, dus
ook zij kreeg het van huis uit mee: ‘je
inzetten voor de gemeenschap hoort
erbij. Samenwerken aan je idealen
bindt en geeft steun.’ Buiten dit interview vertelde ze al hoe de vriendschap met Marie haar ook steunde
toen haar laatste nog levende zus
overleed. ‘Je hebt dan geen familie
meer, dat voelt zo eenzaam. Maar
Marie zei toen: “Dan ben ik nu toch je
zus”, dat gaf zoveel troost.’
‘Sterk geloof’
Marie heeft een sterk geloof gehouden, haar hele leven lang. Dat geeft
haar veel steun en zekerheid voor de
laatste levensfase. Engelien is zo blij
dat haar vriendin dit ervaart. En samen willen ze terug naar het begin
van het gesprek: ze zijn dankbaar
voor het feit dat er zo’n mooi huis
staat te wachten voor wie dat nodig
heeft. ‘Het huis straalt openheid en
vriendelijkheid uit. Jessica Zwart heeft
het plan bedacht, en tiental vrijwilligers maken er nu samen een warm
bijna-thuis-huis van. Iets om dankbaar voor te zijn.’
We vragen Marie Zwaan wat zij als
het allerbelangrijkst ervaart. Het antwoord laat niet lang op zich wachten:
‘De kleinschaligheid, je wordt gezien.

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

f

Ze delen lief en leed met elkaar, kunnen samen lachen, maar kennen en
herkennen ook hun tranen en veracne, psoriasis, rosasea en eczeem
driet. Gepokt en gemazeld door het
diabetische en reumatische voet
leven zijn ze vooral vrolijk en dankIedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur
baar: Marie Zwaan-de Graaff (90) en
Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
Engelien Groot (82), vriendinnen. Ze
mail2zensitive@gmail.com
zien het glas eerder halfvol dan halfleeg. Dat deden ze vroeger, dan doen
ze nu nog.
Marie Zwaan belandde met een niet
verder te behandelen kanker in het
ziekenhuis, en koos er in overleg
met haar dochters voor te verhuizen
naar ons splinternieuwe hospice in
haar eigen woonplaats: Egmond aan
www.fysiotherapieronde.nl Zee. Engelien fietst nu gemakkelijk
een paar keer per week naar haar
toe, gewoon voor de gezelligheid,
072-5064258 of 5065399
net als altijd. Zij is trouwens niet de
enige vriendin, want Marie Zwaan en
haar 8 jaar geleden overleden man,
bouwden in hun leven een kring van

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Wij zijn opzoek naar medewekers
voor de bediening!
Scholieren | Studenten | Parttimers
Meer info:
www.het-woud.nl/vacatures

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

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

het weten: een bijna-thuis-huis is na
je eigen huis de beste plaats om je
over te geven aan wat komen gaat.
Marie vertelt: ’Ik ben heel blij dat ik
nog goed in mijn hoofd ben, ook al
mankeert er nu wat aan het lijf. Maar
ik word goed verzorgd, krijg te eten
wat ik wil, iedereen is hartelijk en
geen vraag is te veel. Ik heb een schitterende plek, zie mensen langslopen
of langsrijden richting strand, ontvang
hier mijn vriendinnen en kan als ik wil
ook altijd in de grote huiskamer terecht. Van de week kon ik ook even
helpen met de was opvouwen, maak
je je toch nog even verdienstelijk!’
Engelien: ‘En er kan hier veel, vertel
even over je kleinzoon!’ en Marie
trots: ’Mijn kleinzoon heeft hier wat
verse tongetjes gebakken, zo heerlijk’.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Engelien: ‘Mijn man en ik hadden

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

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra

wasserij
www.overwegendnotariaat.nl
dubbelblank
info@overwegendnotariaat.nl
Herenweg
197
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon
072-5812331
1934 BA
Egmond
aan den Hoef

072-5066171

Vacature:

bijbaan in de bloembollen.
Omgeving Heiloo en Egmond.
Bel: 06-46420309.

trouwe vrienden en vriendinnen om
zich heen. Wie er nog zijn, koesteren
zich graag aan de positieve en verbindende kracht van Marie. We kozen dit
tweetal uit omdat we merkten hoe zij
zich actief inzetten voor de werving
van nieuwe leden voor de Vriendenkring Hospice Egmond.
Beide dames laten zich niet de kaas
van het brood eten, maar kiezen ervoor daarbij vooral gebruik te maken
van hun charmes en positivisme. Ze
hebben een boodschap: het hospice
moet gesteund! Nu ze ervaren hoe
goed het is dichtbij je familie en
vrienden, omringd door zorg en respect, in een huiselijk sfeer je leven af
te kunnen ronden, mag en moet de
hele Derper gemeenschap (en meer)

DORPSGENOTEN

vroeger een melkzaak, later een zelfbedieningszaak in de Ankerstraat. Wij
woonden eerst achter en later boven
de zaak. Marie kende ik als buurvrouw en ze kwam ook in de winkel
en we kenden elkaar ook van de kerk.
We waren jong, kregen dochters (zij
drie, ik één), dus je leeft naast en
met elkaar, deelt dezelfde normen en
waarden, dezelfde zorgen en zorgjes
om de kinderen, gewoon, zoals dat
gaat. Zij gingen verhuizen naar het
Jacob Scholplantsoen, waar nieuwe
huizen werden gebouwd, je was blij
voor hen, het veranderde de vriendschap niet.’
Marie: ’Mijn man werkte eerst bij
de gemeente (voor de gemeentelijke
gasfabriek), later bij het PEN. Maar

Marie Zwaan is inmiddels enkele
weken geleden overleden.
Tekst Marjolein Copier
foto Paul Bakker- Cor Mooij
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Windmolenpark Egmond krijgt geldboete
Het windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee heeft van het Openbaar Ministerie een geldboete
gekregen van € 20.000 voor nalatigheid. Bij controle met het vliegtuig van de kustwacht werd in 2019
geconstateerd dat 11 van de 36 windturbines maandenlang niet verlicht waren en dus een gevaar opleverden voor de scheep - en luchtvaart. Door de boete van € 20.000 te betalen voorkomt het bedrijf een
rechtszaak.

✄

Omdat eigenaar NoordzeeWind B.V.
het probleem niet snel genoeg doorgaf aan Rijkswaterstaat, is het nalatig
erlijk ge
geweest. Het O.M. oordeelthedat
hetkruid
in strijd heeft gehandeld met meerdere (veiligheids) voorschriften voor
windparken op zee. “Het bedrijf heeft
toegegeven nalatig te zijn geweest
en heeft lering getrokken uit dit incident”, zo laat het Openbaar Ministerie weten.
Tekst en foto Cor Mooij

“Egmondse Vissersvrouwen” komen thuis
Woensdag wordt het schilderij Vissersvrouwen afgeleverd bij Museum Egmond in Egmond aan Zee.
Anton Gul heeft laten weten ernaar te streven tegen 13.00 uur aan te komen, in elk geval na 12.45.max .4 kilo
per klant
Het werk van kunstschilder Roeland Koning, met daarop de Derper vissersvrouwen Antje de Groot-Wijker
(links) en Jannetje Krab-de Groot en een onbekende vrouw, is vanaf 3 juli elke middag in het museum te
zien van 14.00 tot 17.00 uur. Er hoeft niet te worden gereserveerd. De museumkaart is geldig.
Anton Gul van Gul Verhuizingen
brengt het schilderij woensdag van
Amersfoort naar Egmond aan Zee,
samen met een aquarel van het vissersdorp dat bij de koop hoort. Daar
komen ze allebei te hangen in de
eerste museumzaal, bij acht andere
werken van Roeland Koning. In zaal 2
hangen bovendien twee levensgrote
reproducties van tekeningen die in

koninklijk bezit zijn. In de jaren dertig
waren ze aangekocht door Koningin
Wilhelmina.
Het museum gaat volgende week
weer open voor het publiek. De openingstijden zijn van 14:00 tot 17:00
uur. Toegang €4/€2 Museumkaart
gratis. Reserveren is niet nodig, wel
1,5 M. afstand houden.

Hollandse Nieuwe

Warm gebakken HARING Botervet en Lekker
p/st € 2,20 5 voor € 10,mooie DIKKE SCHAR Alleen tegen inlevering van de bon
5 voor € 4,- 6e GRATIS VERS SCHOONGEMAAKT

10 voor € 7,-

65plus 3 voor € 5,Gepelde

Ouderwets Gerookte GAMBA’S mooi losgevroren

MAKREEL

van per kilo € 17,50
(helemaal schoon)
Alleen tegen inlevering van de bon
kilo € 13,50
max 4 kilo
2 kilo € 25,- per klant

v/a p/st € 3,50

2 voor € 6,-

Bij aankoop van kaas

Carla Kager

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

runderhamburgers

eigengemaakt 4 stuks

500 gram

topkwaliteit uit de beemster

P

TEL.
072-507 0200

10 boereneieren voor € 1,00

JONGE ROMIGE KAAS
magere
runderlappen
biologisch

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.

•
•
•
•
•
•
•

volg ons nu ook op Facebook

18% VET KAAS
De Woerdense Kaasboer
Alle gevers zijn welkom voor koffie enTOP-kwaliteit
Bij u op de markt
een praatje bij de vissersvrouwen op
de zaterdagen 10, 17 of 24 juli tussen 11.00 en 13.00 uur. Vanwege de
EXTRA PITTIGE
500gram
gram 7
3,,9595
BOEREN
JUMBO KAAS
500
maatregelen vragen we ieder zich aan
te melden bij
30+ KAAS
500 gram 4,95
ellavanderzeijden@live.nl of zie
www.museumvanegmond.nl
OUD SNIJBARE BLACK LABEL 500 gram 4,95

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

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

✄
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7:34
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5:26
6:08
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2:40
3:21
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2:16
3:03
3:50
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dikbevleesde
kippenbouten
biologisch
topkwaliteit uit middenmeer

De Poppenkast

KINDEROPVANG

botermalse runderbiefstuk
biologisch topkwaliteit uit de beemster

34,,9895

heel kilo 9,98
heel kilo 4,98

met provençaalse
kruiden

3 grote voor maar 9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

Ziet uw groepenkast er nog
zo uit?

elke donderdag op uw weekmarkt

Bakker Niels tas

4 GEVULDE KOEKEN + 4 KRENTENBOLLEN + zak WITTE PUNTJES +
luxe AFBAK BROOD + UIENKRUIER
samen slechts € 10,+ luxe broodtas gratis!!!

Oude “stoppen” en
geen, of oude,
aardlekschakelaars,
kunnen een levensgevaarlijk risico
vormen..

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

info@mgvisser
elektrotechniek.nl

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.
DORPSGENOTEN

Super MANDARIJNEN
(zoet zonder pit) 3 pond € 5.00
Pers SINAASAPPEL 4 kilo € 5.00
NEXTARINAS 4 pond € 5.00
Hollandse AARDBEIEN
3 pond € 5.00
en volop Hollandse KERSEN !!!!!!
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Lars Voskuil voorgedragen als nieuwe burgemeester Bergen
Lars Voskuil wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Bergen.
Dat heeft de gemeenteraad van Bergen dinsdagavond besloten en daarna openbaar
gemaakt.
De heer Voskuil heeft politiek-bestuurlijke ervaring als Statenlid en fractievoorzitter van de
fractie PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland en als raadslid en fractievoorzitter in
de gemeenteraden van Naarden en Gooise Meren. Hij heeft een eigen mediationpraktijk met
als aandachtsgebieden zorg en overheid.
De beoogd burgemeester, 53 jaar, is geboren in Amsterdam, is gehuwd en heeft twee
kinderen. Hij woont in Naarden.
Vertrouwenscommissie
Op 9 februari 2021 bepaalde de gemeenteraad aan welke eisen een nieuwe burgemeester
moet voldoen. Op die dag werd ook de vertrouwenscommissie benoemd die op zoek moest
gaan naar een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie bestond uit de
(plaatsvervangend) fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde fracties.
Daarnaast hadden een wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier als adviseur zitting
in deze commissie.
Aanbeveling aan minister
In totaal solliciteerden 38 kandidaten naar de functie. De vertrouwenscommissie voerde met
een aantal kandidaten gesprekken en bereidde een voorstel aan de raad voor. De
gemeenteraad van Bergen heeft vervolgens besloten om Lars Voskuil aan te bevelen bij de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Installatie gepland op 8 september
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Wanneer de benoeming een feit is, is nu nog niet bekend. De
verwachting en planning is dat de heer Voskuil op 8 september 2021 wordt geïnstalleerd als
de nieuwe burgemeester van Bergen.
Noot voor de redactie:

Met vragen over dit bericht kunt u terecht bij Dorine van der Meij, tel. 088 – 909 72 32 of
dorinevandermeij@debuch.nl.

