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

Grote brand Jacob Scholplantsoen

Er werd zaterdagmiddag 17 juli groot alarm geslagen bij een brand op het Jacob Scholplantsoen in Egmond aan Zee. De brand die ontstaan was in de meterkast van een flatgebouw werd al snel opgeschaald
naar een ‘grote brand’. De omliggende bovenwoningen werden ontruimd.

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B

Ind.terrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

Er ontstond veel schade aan de woning en de naastgelegen woningen.
De brand trok vele nieuwsgierigen
omdat de rookwolken ver in de omtrek waren te zien. Een hoogwerker
werd ook ingezet. Gelukkig waren er
geen persoonlijke ongelukken. Eerder
in de morgen moest de brandweer
ook al uitrukken voor een ongeval bij
de sterflat in Egmond aan Zee.
Tekst en foto’s Cor Mooij

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Braderie Egmond afgelast
Wat hebben we veel vragen gehad over de Braderie! Hieruit blijkt hoeveel mensen toch genieten van
deze avondmarkt. In de afgelopen maanden is de Braderiecommissie dan ook druk bezig geweest om te
zoeken naar mogelijkheden om dit jaar nog een braderie te organiseren. Nu de versoepelingen voor evenementen zijn teruggedraaid, zijn de kansen hierop vrijwel verkeken en hebben we besloten de braderie
af te gelasten. De deelnemers aan de Braderie zijn hierover geïnformeerd.
Maar, we zouden geen ondernemers
zijn als we niet zouden zoeken naar
wat wél kan. We willen onze bezoekers graag iets extra's bieden op de
woensdagavond. In de vorm van een

viertal 'food'-kramen, die volledig
zelfvoorzienend zijn. Het gaat om poffertjes, droge worst, groente en fruit
en stroopwafels.
Als de winkels op die avonden ook

Eveline Joppe
Uitvaartbegeleider

Uitvaartbegeleiding

open zijn, hebben we de mensen écht
iets te bieden.
Namens BIZ - Sandy Dekker

Bij ons heeft u
alle vrijheid om
de uitvaart zelf
vorm te geven..

Beach Soccer Egmond is Nederlands kampioen
Het vrienden voetbalteam van Beach
Soccer Egmond uit Egmond-Binnen
is in Scheveningen Nederlands Kampioen geworden. In de finale versloegen zij BS Scheveningen met 4-2 door
doelpunten Jeffrey Klijbroek 2x-Tay
Tervoort en Thom de Vries. Het was
de eerste titel na drie jaar die weer
werd veroverd en de vijfde keer dat
de Egmonders kampioen werden. Een
mooie prestatie met Jeffrey Klijbroek
als de grote uitblinker die in de kwartfinale al een achterstand tegen BSU
Tigers uit Amsterdam omboog met
twee treffers in 2-1 winst. In de halve
finale versloeg BS Egmond - BS Emmen met 7-1.

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30
Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl
•

Een luchtig slot - “Kom vanavond met verhalen....”
doorgaan.
Voor het eerst sinds 2003 klonk er
in de Slotkapel geen poëzie, geen
muziek. Dit jaar proberen we het opnieuw, met hetzelfde thema, waarbij
het woord “vrijheid” een extra lading

Deze regel uit een bevrijdingsgedicht
van Leo Vroman kozen we vorig jaar
als thema voor de vier zomeravonden
met poëzie en muziek in de Slotkapel.
Toen kwam corona en konden deze
mooie, meditatieve avonden niet

DORPSGENOTEN

heeft gekregen.

Een volk dat leeft
koestert zijn monumenten

De Slotkapel

Lies Sluis tekst; Adri Steenhoek
orgel, Horst Hausen fluit -Slotkapel Egmond aan den Hoef, 20u.
Deur open 19.30u. Toegang vrij.

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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Beach clean up zondag 25 juli in Egmond aan Zee

geïnspireerd worden om duurzamere
keuzes te maken in het dagelijks leven. Samen maken we de wereld een
klein beetje mooier. Met meer mensen
worden miniverschillen uiteindelijk
megaverschillen!

bewustwording creëren rondom thema’s als plasticafval en oceaanplastic
een belangrijk doel. Zij hopen dat een
positieve ervaring zoals ploggen op
het strand ervoor zorgt dat mensen

Wilhelmus Cornelis Dekker

Wup
Alkmaar
1 juli 1971

Programma
Vanaf 22 juli t/m 1 augustus loopt
Daan van Den Helder naar Scheveningen in 11 dagen. Steef loopt van
Cadzand naar Scheveningen in 11
dagen. Op 1 augustus lopen zij elkaar
tegemoet in Scheveningen. Egmond
aan Zee wordt aangedaan op zondag
25 juli.

Floor
Steffie
Boefie

Meedoen of meer informatie? Kijk op: www.plogsack.
com/events/

Sofie
Sien
Correspondentieadres:
Jolanda Dekker-Brakenhoff
Herenweg 26-D
1935 AE Egmond-Binnen

Op 9 juli is Louis Castelijns overleden. De in Nijmegen geboren Castelijns woonde jarenlang in Egmond
aan den Hoef. Hij is onder andere oud-deken van de Orde van Advocaten in Alkmaar, voorzitter van AZ en
voorzitter van de wielervereniging Alcmaria Victrix geweest. Hij is 74 jaar geworden.
Castelijns bleef actief als raadsman
van AZ. Zo ging hij geregeld met spelers voor strafzaken naar het bondsbureau in Zeist, waar hij menig speler
bijstond. Ook begeleidde hij de club
bij de totstandkoming van het huidige
AFAS Stadion en de verhuizing van
het trainingscomplex naar Zaanstad.
Als fotograaf van AZ heb ik veel
met hem te maken gehad. Het was
een eerlijke man en had gevoel voor
humor. Na het tijdperk van de gebroeders Molenaar en Arie Ligthart,
kwam Bart de Lange als voorzitter
die daarna het stokje overdroeg aan
Louis Castelijns. Louis heeft daarnaast
grote verdiensten gehad voor de Alkmaarse voetbaltrots AZ. Ine Castelijns
en kinderen, veel sterkte.

Deze vertrouwensinschatting heeft AZ
vervolgens geen windeieren gelegd.

Cor Mooij

Het afscheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Na alle pijn en verdriet verlaat je deze wereld,
er was nog zoveel moois in het verschiet.
Jouw Feyenoord, wielrennen, de kroeg
en het belangrijkst van alles jouw vier meiden,
waarvan je Steffie snel weer ziet.
Maar toch blijf je bij ons en leef je samen
met ons door,
de herinnering aan jou
bezorgt ons een warme lach,
van oor tot oor

Digitale parkeervergunningen per 1 januari 2022

Wup

Het ingaan van digitale parkeervergunningen is definitief verzet naar volgend jaar. Vanaf 1 januari 2022
is het mogelijk om een digitale parkeervergunning aan te vragen. De huidige, papieren vergunningen
blijven tot die tijd geldig.
Wethouder Erik Bekkering: “Het invoeren van een digitale vergunning is een proces waarbij we zorgvuldig te werk gaan. We hebben gekozen voor een nieuwe ingangsdatum, omdat de zomer een drukke
periode is voor veel inwoners en ondernemers.” Veel coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en
er komen weer toeristen en bezoekers naar de gemeente Bergen. “Ondernemers kunnen weer ondernemen, inwoners gaan weer op vakantie. We willen dat ze daarop kunnen focussen. Voor alle partijen is het
handiger om de overgang naar een digitale vergunning op een ander, rustiger moment door te voeren.”

Huidige vergunningen
blijven geldig

waarvoor betaald moet worden,
ontvangen daarvoor binnenkort een
factuur. Naar alle vergunninghouders
is een brief verstuurd met informatie
over de nieuwe ingangsdatum en de
facturering van huidige vergunningen. Het aanvragen van een nieuwe
vergunning blijft gewoon mogelijk via

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om digitale parkeervergunningen
aan te vragen. Tot die tijd blijven de
huidige, papieren vergunningen geldig. Inwoners met een vergunning

Egmond-Binnen
15 juli 2021
Jolanda

In Memoriam Louis Castelijns (1947-2021)
Castelijns zat tussen 1985 en 1993 in
het bestuur van AZ. De laatste twee
jaar was hij voorzitter, totdat hij het
voorzitterschap overdroeg aan Dirk
Scheringa. ”De nood was hoog en we
moesten de continuïteit van de club
waarborgen.”
In een memorabel interview uit die
tijd (1993) in dagblad Trouw liet Louis
zich ontvallen: “Het mag geen automatisme zijn, dat iemand met veel
geld zich inkoopt in een vereniging,
maar in de persoon Scheringa heb ik
alle vertrouwen. In de juridische wereld bestaat de uitdrukking "de goede
trouw moet worden verondersteld.”
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Met trots en respect
voor de wijze waarop hij
zijn ziekte heeft gedragen, hebben wij
mijn lieve man en onze trotse papa
moeten laten gaan

Daan Strang en Steef de Ruijter ploggen deze zomer samen de hele Nederlandse kust af. Ploggen is een
combinatie van actief bezig zijn en plastic/afval opruimen! In 2019 liep Steef al de hele Nederlandse kust
af en daarmee is zij tot nu toe de enige vrouw die dit alleen deed. En in 2020 deed Daan dit ook als enige
man in Nederland. Dit jaar maken ze samen ons land een beetje mooier.

Waarom zij dit doen?
Allereerst omdat Daan en Steef er
zelf heel blij van worden. Het is hun
manier is om de wereld een klein
beetje mooier te maken. Daarnaast is

ZONDAG 25 JULI
14 UUR

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Rust zacht vriend
Niels-Patricia, Ron-Gitte, Hans, Andrez, Liel, Robert-Tiya,
Walter-Tine, Fred-Elma, William-Eliette, Mark-Margriet,
Kees-Maaike, Mark-Ingrid, Peter-Vivianne, Sjaak-Marisca,
Hans-Simone, Dave-Marieke, Menno-Francis,
Maurice-Wendy, Dave-Elles

de gemeente.

Lieve Henk

Meer informatie
Meer informatie over de achtergrond
van het project, en antwoorden op
de veel gestelde vragen, staat op de
website van de gemeente Bergen:
bergen-nh.nl/parkeervergunning.

24-7-2020

24-7-2021

Voor altijd in ons

Paringsritueel van de Hermelijnvlinder

♥

Bea, Luka, Tirza & Noa
xxx

Terwijl Arie Stam zijn verzopen piepers uit zijn landje achter de eerste paal haalde, viel zijn oog op een
parend stelletje Hermelijnvlinders op een paal achter hem. Het paartje trok zich niets aan van zijn aanwezigheid en ging rustig door met het ritueel.
juli. Zij leggen platte eitjes op de
bovenzijde van bladeren. De soort
overwintert als pop in een harde
cocon waarin ook houtsplinters zijn
verwerkt. De Latijnse naam is Stauropinea Cerura Erminea.

De hermelijnvlinder is familie van
de tandvlinders die hoofdzakelijk ‘s
nachts actief zijn. Het is een vrij zeldzame soort waarvan de verspreiding
zich beperkt tot het zuidelijke deel
van Nederland. De vlinder zit graag
op vochtige plaatsen met populieren
en wilgen. Het is familie van o.a. de
berkenhermelijnvlinder, de donkere
wapendrager, de maantandvlinder, de
snuitvlinder en de eikenprocessierups.
Zij zijn actief in de maanden mei t/m

Tekst Cor Mooij
Foto Arie Stam
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Dorpsgenoten

Foto Wedstrijd

Iedere week kun jij meedoen met de Dorpsgenoten Fotowedstrijd door je mooiste foto van
bijvoorbeeld je dorp, de omgeving of van je vakantie te sturen. Het maakt niet uit wanneer
de foto is gemaakt. Het idee is gebaseerd op het tv-programma ‘Het Perfecte Plaatje’ waarin
mensen worden uitgedaagd en geinspireerd om de mooiste foto te maken.
moment wordt uitgekozen tot Foto
van de Week. De kwaliteit van de inzendingen is hoog. Als fotograaf ben
ik daar heel blij mee!

D B
uBBeL
oeT
oor

Ik roep je op om mij via email in hoge resolutie jouw
foto te sturen. Uit alle foto’s
kies ik wekelijks de beste en
publiceer deze in Dorpsgenoten. Medio december wordt
de Foto van het Jaar gekozen. Nog even de prijzen; 1e
prijs € 50,00, 2e prijs € 25,00
en de 3e prijs
€ 10,00. De maker van de
Foto van het Jaar krijgt tevens de Wisseltrofee voor 1
jaar in zijn of haar bezit.

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

www.fysiotherapieronde.nl

WASSERIJ
DUBBELBLANK

072-5064258 of 5065399

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Mail je beste foto naar info@dorpsgenotenegmond.nl Veel succes!! Cor
Mooij

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra

wasserij
dubbelblank

Voor onze wedstrijd komen wekelijks
veel prachtige foto’s binnen. Hieruit kies ik er één voor publicatie in
Dorpsgenoten. De ingezonden foto’s

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

Telefoon
072-5812331
1934 BA
Egmond
aan den Hoef

072-5066171

gaan niet verloren want deze gaan
mee naar de volgende weken. Het
kan dus zo zijn dat een foto die je
eerder hebt ingestuurd, op een later

De winnaar van deze week
is:
Sanne Groen
met een Buizerd nest

Artfarm Kunst & Welzijn onthult uniek kunstwerk
Op 10 juli is op het terrein van de Artfarm in Heerhugowaard een uniek houten beeld onthuld. Het beeld
is gemaakt van een prachtige oude kastanjeboom die afkomstig is van het terrein van de Artfarm. Kunstenaar Jos Apeldoorn uit Egmond-Binnen heeft de boom omgetoverd tot een 4,5 meter hoge eyecatcher.

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.
•
•
•
•
•
•
•

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

Iedere woensdag Mosselavond
bij Brass Kaatje op het Pompplein.

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

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

Nieuwe invulling aan emotionele waarde
Bomen kunnen meegroeien met mensen en zorgen voor een emotionele
waarde. Maar wat als een boom niet
kan blijven staan? De familie Beers
heeft gelukkig geen definitief afscheid hoeven nemen van hun oude
karakteristieke, maar zieke kastanjeboom. De boom stond symbool voor
een bijzonder stuk geschiedenis en
hoort bij de Artfarm. Kunstenaar Jos
Apeldoorn heeft ervoor gezorgd dat
de boom getransformeerd is tot een
prachtig kunstwerk, wederom helemaal passend in zijn vertrouwde
omgeving. In het beeld zijn creërende
armen en handen te zien. Een mooie
link naar alles wat de familie Beers
mogelijk maakt op deze mooie plek
in Heerhugowaard. De boom is zwart
gebrand, wat het een hele bijzondere
diepe kleur meegeeft.

Verbondenheid met de natuur
Kunstenaar Jos Apeldoorn maakt
naast houten beelden ook schilderijen. Bij hem staat, net als op de Artfarm, het plezier in het creëren voorop. De Artfarm heeft als doel om een
plek te zijn waar kunst bijdraagt aan
het welzijn van de mens. De verbondenheid met de natuur is hierbij ook
van groot belang. De karakteristieke
landelijke omgeving, rust en ruimte
leveren hier direct een bijdrage aan
de inspiratie. Dat deze oude kastanjeboom nu weer een nieuwe invulling
krijgt op deze bijzonder plek, draagt
daar alleen maar aan bij.
Vrij toegankelijke beeldentuin
Wil je het beeld in de inspirerende
beeldentuin van de Artfarm komen
bewonderen? De Artfarm geeft elke
zondag gratis toegang van 11:00 –
17:00 uur. Een heerlijke bestemming
om even op te steken tijdens het fietsen of wandelen. Laat je verrassen

Zomerconcert Agneskerk Egmond aan Zee
In de serie zomerconcerten in de
Agneskerk aan de Voorstraat te Egmond aan Zee volgt op maandag 26
juli alweer het vierde concert in de
reeks. De nog jonge organist Steven
Knieriem laat een breed palet aan or-

gelwerken horen. Bekende namen als
Bach, Mendelssohn en Brahms komen
voorbij, maar ook de wat minder bekende componisten uit het begin van
de 20e eeuw zoals Théodore Dubois
en Sigfried Karg-Elert komen aan bod.

Taalcafé bij PostaanZee

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

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

Dat ligt er maar aan,

hadden de prinsesjes vakantie.‘
‘In Kasteel Drakensteyn in Baarn
woonde familie Bosch, die ‘Bosch
van Drakensteyn’ werd genoemd.
Mevrouw Bosch heb ik nog jarenlang
verpleegd. Soms moest ik wachten in
het torentje omdat mevrouw zat te
bellen. Dan zei ik tegen de butler dat
ik geen tijd had om te wachten, want
er wachtten nog meer patiënten op
mij. Vanaf die tijd had ik het voor het
zeggen.’
Het huis bleef 150 jaar in de familie
tot Frederik Lodewijk Bosch het in
1959 aan Prinses Beatrix verkocht. Als
Koningin verhuisde zij met Prins Claus
naar Paleis Huis ten Bosch. In 2014
verhuisde Prinses Beatrix weer naar
Drakensteyn.

Een terugblik uit het verleden
Van en Over
Egmondse gebeurtenissen

Zuster Laeta Wessel (101) in Huize Agnes

“Het zal mijn tijd wel uitdienen”
Toen zij 100 jaar werd kwamen al haar neven en nichten (74) met
kinderen en kleinkinderen (50) op haar verjaardag. ‘Ik had 60 mensen
uitgenodigd maar het werden er veel meer. Dat was heel erg leuk, ze
bleven ook allemaal nog eten. De kok op Golfbaan Heiloo had zijn
handen vol.’ Zuster Laeta is nooit getrouwd geweest, heeft altijd in
de verpleging en zorg gewerkt in het zuiden van het land. Zij was 26
jaar toen zij het klooster inging. Nu is haar laatste verhuizing naar
Egmond aan Zee hopelijk haar laatste. Door de plannen om Huize
Agnes te slopen voor nieuwbouw, in de planning in 2023, moeten
de bewoners tijdelijk in units wonen. De verhuizing terug duurt mogelijk nog 4 jaar. Het zal haar een worst zijn, “het zal mijn tijd wel
uitdienen” zei zij. Twee jaar terug verhuisde zij uit Heemstede met
enkele andere nonnen naar Egmond aan Zee omdat het klooster daar
ging sluiten. Het belangrijkste is dat je geest jong moet blijven. Er
ontgaat haar niets op 101 jarige leeftijd.

Rotterdam
‘Na de puinhopen in Rotterdam van
de Tweede Wedreldoorlog, kwam ik
in 1957 in het huize St. Jozef aan de
Henegouwelaan in de wijkverpleging.
Daar heb ik tot aan mijn pensioen
gewerkt. Ik maakte er van alles mee,
met arm en rijk, jong en oud van 0 tot
100. Er waren zelfs doctoren en ministers die ik verzorgde. Daar heb ik vele
mensen leren kennen. Later kwamen
allerlei mensen in Rotterdam wonen,
veel uit het buitenland. Nu is het helemaal een chaos met al die verschillende culturen bij elkaar. Dat is ook niet
goed, vind ik. Het is onmogelijk te weten wat die mensen vroeger allemaal
deden of hoe zij groot zijn geworden.
Ik kwam ook voor allerlei problemen
te staan. De ouderen verstonden je
niet en dan moest ik wachten tot hun
kind uit school thuiskwam die het dan
kon vertalen.’
De Turkse, Marokkaanse en Spaanse
vrouwen mochten toen in die tijd het
huis niet uit en konden op straat dus
de taal niet leren. Als je nu op Zuid
in Rotterdam komt, zie je geen Nederlander meer. Daar wonen en werken allemaal buitenlanders met veel
verschillende culturen. Tegenwoordig
moet je er een tolk mee naartoe nemen.’
‘De vrouwen worden en werden in die
tijd gewoon dom gehouden. Na mijn
pensioen in 1979 vroeg men mij of ik
een patiënt wilde mobiliseren die na
een hersenbloeding thuis moest revalideren. Haar man bleek oud-minister
Pierre Lardinois te zijn die ook nog
hoofd van de Rabobank is geweest.
Als ik dan zijn hondje moest uitlaten
pieste hij altijd tegen dezelfde boom
en dat wilde de buurman niet hebben,
toen zei ik tegen de hond, ‘dat mag je
niet meer doen, hoor je dat?’ Geef mij
dan maar een poot. En dat deed de
hond dan ook. Toen zei ik tegen die
buurman;‘ zie je wel hij heeft het begrepen’. Dat was lachen natuurlijk en
na een paar keer pieste hij toch weer
tegen die boom.’
‘Omdat ik mij ook had opgeven voor
de Rotterdamse Autocentrale moest ik
daar soms vrij voor vragen. Verder had
ik alle tijd. Ik moest wel tijdig opgeven
als ik niet kon. Ik nam toen vier weken
vakantie. Toen men ‘s nachts geen
chauffeurs kon krijgen vroegen zij mij.
En prompt werd ik tegen 23 uur gebeld of ik iemand wilde oppikken van
het Blijf van mijn Lijf huis. Zij moest
naar Breda met twee kleine meisjes
van vier en zes jaar oud. Ik moest wel
onopvallend achterom komen want
haar ex-man stalkte haar voor de
deur. Nou dat werd me het ritje wel
want bij ieder autolicht dacht die mevrouw dat het haar ex was. In Breda
moest ik een wachtwoord gebruiken,
“De maan gaat op”. Aan de deur heb
ik heel lang gewacht tot er openge-

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.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
Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

WINTER

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

Heb jij nog een paar
uurtjes over voor je
dorpsgenoten?
Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

www.hospice-egmond.nl

DORPSGENOTEN

Corona
‘Het ergste wat ik hier meegemaakt
heb was dat wij door corona vier weken binnen op onze kamer moesten
blijven. Ik voelde mij opgesloten op
mijn kamer. We mochten niet de gang
op, laat staan naar de kantine. Gelukkig bracht mijn familie een iPad waarmee ik kon beeldbellen. Dat was ook
het enige contact dat ik had. Het eten
werd wel binnengebracht. Toen de
dokter binnenkwam geheel in plastic
gehuld om een coronaprik te geven,
was ik heel blij om eindelijk iemand
binnen te hebben waar ik mee kon
praten.’
‘In mijn hele leven heb ik hard gewerkt en dat is goed voor een mens.
Mijn vader zei altijd tegen mij, ‘De
wereld draait om geld en vrouwen’. .
‘In deze huidige tijd is een ander mens
ontstaan. Hoe is het toch mogelijk dat
de kinderen niet meer naar de ouders
luisteren? In onze tijd was er respect
voor ouders en ouderen, nu is het
andersom. Je merkt het nu ook door
deze corona-epidemie. De jongeren
gaan los en de coronagolf krijgen wij
weer over ons heen. Ik las laatst in
de krant dat er jongens van 14 jaar
met messen om half zes ‘s ochtends in

Dat

Ken jij een anderstalige buurman of -vrouw? Verwijs deze naar het taalcafé voor
een ontmoeting en een praatje. Kom je zelf uit een ander land en wil je beter Dat is net hoe het zit.
Nederlands spreken? Kom ook dan langs! Iedere vrijdag vanaf 10.15 uur ben je
welkom. Het taalcafé start 10.30 uur en duurt tot 11.30 uur. PostaanZee bevindt
JéGé
zich aan de Voorstraat
4 82a in Egmond aan Zee. Telefoon: 0725822310
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SCHILDERSBEDRIJF

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

Het Adama-orgel zal in al zijn mogelijkheden worden aangesproken, een
concert om niet te missen! Aanvang
20.30 uur. De toegang is gratis, bij de
uitgang is een collecte ter bestrijding
van de onkosten.

Iedere vrijdag organiseren vrijwilligers van PostaanZee een taalcafé
voor anderstaligen. Het doel is om sociaal bezig te zijn met de Nederlandse taal. Het is interactief, dat wil zeggen dat er niet alleen onderwezen wordt, er vinden ook gesprekken tussen elkaar plaats én er Hoe lang moet men staan,
worden uitstapjes gemaakt. Het is toegankelijk voor alle mensen die eer men zit op die rit.
willen oefenen met het spreken van de Nederlandse taal.

“Mooij gezien”

Ervaar de waarde
van uw tuin!

door de mogelijkheden die de Artfarm nog meer te bieden heeft, zoals
workshops, excursies, kunstbeleving
en inspiratieweekenden. Voor meer
informatie verwijzen wij je naar www.
artfarm.nl

Alkmaar zijn opgepakt in een parkeer
garage. Dat ligt dan toch ook aan de
ouders?’
Groot gezin
“Ik ben geboren in Heiloo in een gezin
met 11 kinderen. Ik ben nog als enige
over. Toen ik 20 jaar was ging ik solliciteren bij het Elisabethziekenhuis in
Alkmaar maar omdat ik nog geen 21
jaar was (dat was in die tijd zo) werd
ik niet aangenomen. Toen bedacht ik
eerst maar psychiatrie te gaan studeren om mijn diploma te halen. Dat
was in Brabant, ik kon daar zo terecht. Ik wilde dit niet blijven doen na
de oorlog. Ik ging toen naar Delft, in
het klooster. Ik haalde daar het witte
kruisje en het ooievaartje natuurlijk. Ik
werd overgeplaatst naar Amsterdam
op de School voor Maatschappelijk
Werk, waarna ik in de wijkverpleging
ging werken. Wij woonden toen in
Baarn dichtbij Paleis Soestdijk. Koningin Juliana en Prinses Armgard gaf ik
op aanraden van een vriendin van de
Koningin vitamine B injecties, want
de wijkzuster kostte niks zei zij en de
dokter moesten zij betalen. Zodoende
kwam ik ook bij Paleis Soestdijk over
de vloer. De injecties kregen ze meestal in augustus op Soestdijk want dan

daan werd. Nadat ik het wachtwoord
heb geroepen ging de deur open. Ik
was pas om half vijf weer terug in Rotterdam.’
Een wonder
‘Ik werkte in de wijk Schiebroek toen
ik ‘s morgens bij mensen kwam die
een dochter hadden van 45 jaar. Deze
mensen woonden in een bejaardentehuis met een driekamerwoning en die
dochter verzorgde haar ouders iedere
dag. Toen ik bij die mensen binnenkwam zaten zij allebei te huilen omdat Mary de dag ervoor was opgenomen in het ziekenhuis en vreselijk
ziek was. De ouders konden haar niet
bezoeken.’
‘Ik zei als ik naar huis ga, zal ik langsgaan om te kijken hoe het met haar
gaat. Dat vonden die mensen geweldig. Na het eten ging ik naar het ziekenhuis en ik kwam op de hartafdeling. Ik vroeg aan de zuster of ik naar
haar toe mocht. Men zei dat ze mij
niet kon verstaan of kon zien, je hebt
er toch niets aan zei de verpleging
nog, maar ik had haar ouders beloofd
om haar te bezoeken. Ze lag in een
kamertje apart en ik sprak haar aan,
maar zij reageerde nergens op. Ik zei;
‘God, dat kan je niet maken, dat deze
Mary voor haar twee ouders moet zorgen. Wat moet er gebeuren als zij er
niet meer is? Laat haar toch a.u.b. beter worden, hoe moet dat anders met
die mensen? Zorg dat zij beter wordt.
Of mijn gebeden werden verhoord….
Mary zei ‘Dag zuster Laeta ik heb alles
gehoord.’
‘Ik rende naar de zuster en zei dat
Mary had gesproken. Ze dachten dat
ik het gedroomd had. Ze ging mee
naar de kamer van Mary en ik vroeg
haar nog eens te zeggen wat zij tegen mij zei. ‘Dag zuster Laeta.’ Daarna
ging ik onmiddellijk naar haar ouders
om te zeggen dat zij gesproken had
en een wonder was geschiedt. De
dokter had nog gevraagd waarom
hebben ze mij niet hadden gehouden.
Na enkele weken zei Mary dat ik haar
had teruggeroepen in het leven toen
ik tegen God zei dat hij dat niet kon
maken. Zij bleek een ontstoken hartzakje te hebben gehad.’
‘Zolang ik nog gezond blijf, ga ik
overal heen. Als een nichtje mij komt
halen, ga ik gezellig met haar met de
auto op pad. Laatst ben ik nog in België geweest naar een neef van mij die
daar een huisje had gehuurd. En naar
London waar een nichtje ging trouwen. Dat is erg leuk.’
‘Het ergste hier in Egmond is dat
wanneer je buitenkomt er vaak een
harde wind waait. Daarbij, Zorgcentrum Agnes ligt ver buiten het dorp. Ik
moet om daar te komen steeds tegen
die hoogten op. Wat ik veel om mij
heen zie, is dat mensen een bepaalde
levenswijze hebben die niet goed is.
Ze eten op onregelmatige tijden, vaak
junkfood, drinken veel, een kratje bier
is zo op en ze worden meer en meer
narcistisch. Dat vind ik jammer van
deze maatschappij.’
‘Maar het zal mijn tijd wel uitdienen.
Vanaf 100 jaar merk ik wel dat ik ouder word. Ik neem het gemak van een
scootmobiel en rollator.’
Op 29 september hoopt Zuster Laeta
102 jaar te worden. Zij heeft het gevoel de 103 niet meer te halen, al
blijft zij wel haar yoga-oefeningen
doen om vitaal te blijven, want als je
ouder wordt is dat wel erg belangrijk!
Tekst en foto’s Cor Mooij
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In Pop up store

Het Rode Hert

By Mar - maatje meer
See You fashion
De Zoete Inval
Brocante

Slot weg 1 - Egmond a.d. Hoef

06-24229564

Timmerdorp de Hoef helaas voorbij

Ziet uw groepenkast er nog
zo uit?

Met meer dan 100 kinderen, een hoop enthousiaste vrijwilligers en
met dankbare steun van vele sponsors is timmerdorp dit jaar weer
gelukt. Dit ondanks wat beperkende maatregelen door Covid. Zelfs
het weer werkte mee: niet heet en niet nat! En met mooi bouwweer
maak je, in drie, vier dagen de mooiste bouwwerken. Het was een
grandioze timmerweek!

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

info@mgvisser
elektrotechniek.nl

Foto: Erna Hopman

Stichting Welzijn Bergen

Jeugdbelangen
Egmond a/d Hoef

Timmerdorp Egmond a/d Hoef 2021
is weer een daverend succes geworden!

Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef
dankt mede namens alle timmerdorp kinderen:

onze Hoofdsponsors:

Bouwbedrijf G. Schotvanger
Bouwbedrijf JC de Groot
Buro Noordzee
Hotel Zuiderduin

Hoveniersbedrijf Rotteveel
Loonbedrijf vd Oord
Tervoort Egmond
Kinderopvang De Poppenkast

en alle andere sponsors:

Administratiekantoor Wiegers
Beelen
B&J Autoservice
Boldewijn Brandbeveiliging
Bouwbedrijf S. Schotvanger
Bouwmarkt Egmond
Camping De Markies
Dieselservice Kennemerland
Drukkerij Belleman/Dorpsgenoten
Eg-Mondhygiëne Praktijk
Garagebedrijf de Egmonden
Hof van Rinnegom

Gemeente Bergen / Stichting Welzijn
Haardenspecialist De Schouw
Hair at Rixta’s
Jaepie Jaepie
Logistiekcentrum Stad Alkmaar
Manege A.Groot
Overwegend Notariaat
Paul Bras Klusservice
Poortopslag P.Bras
Schildersbedrijf Bont
Schildersbedrijf Bas Kramer
Zonneveld Allround Service

De kinderen hebben op het thema
“Jungle” weer iets bijzonders gecreeerd. Het is altijd weer een wonder
om te zien wat ze met hout, spijkers,
verf en vooral fantasie weten te maken. Veel junglehutten natuurlijk met
enge beesten erom heen. En heel verrassend zelfs een compleet zwembad!
De kindervrijmarkt, het enige moment
waarop niet aangemeld bezoek mogelijk was, werd goed bezocht. Wel
volgens een eenrichtingsverkeer looproute en met 1,5 meter afstand.
En tijdens deze vrijmarkt werd timmerdorp burgemeester Guus Visser
blij verrast door wethouder Valkering
met de officiële bouwvergunning van
het timmerdorp.

waarmee ze hun hut tot een kleuren
paradijs maakten.
De gouden zaag voor de mooiste brievenbus ging naar hut 9: volgens de
postjury een brievenbus die duidelijk
ook bedoeld was om in te rijden.
De gouden hamer voor het mooiste
en kunstzinnigste bouwwerk kwam
terecht hut 10. Een hut als een heuse
holle boom waar je in kon wonen en
omringd door talrijke jungle knuffels.

Ook dit jaar werden de bouwsels beoordeeld door een deskundige jury.
De gouden kwast van de verfjury ging
naar de kinderen van hut 1 vooral
vanwege de bijna ontembare energie

Foto’s van timmerdorp 2021
komen op de website van
timmerdorpegmondaandenhoef.nl

De andere prijswinnaars waren natuurlijk alle kinderen en de vele
hulpouders en de enthousiaste vrijwilligers, die weer bijna een week lang
veel plezier en voldoening hebben gehad van weer een timmerdorp.

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

Verder danken we de velen die hout en ander materiaal hebben geschonken,
De Kiem en de Slotkapel voor het gebruik van ruimte en materialen
en natuurlijk alle ouders en de vele vrijwilligers die belangeloos hebben meegewerkt.

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

Voor foto’s van Timmerdorp zie website timmerdorpegmondaandenhoef.nl
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Inwoners denken mee over mogelijke nieuwbouwplannen

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

‘De week van Egmond’ zorgt voor mooie gesprekken
volg ons nu ook op Facebook

Bewoners met elkaar in gesprek
Bij de ‘rondetafelgesprekken’ en de
inloopavonden waren de meningen

wat meer verdeeld. Hier vroegen
ook mensen zich hardop af of er wel
nieuwe woningen bij moeten. Inwoners begrijpen dat er behoefte is aan
nieuwe woningen, maar niet iedereen
is voorstander van de voorgestelde locaties in Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Noord en Oost.
Er leven bijvoorbeeld zorgen over de
openheid van landschap. Zowel voorals tegenargumenten werden uitgewisseld, wat voor uitgebreide input
zorgde.
Wethouder Valkering: “Om met elkaar
te komen tot het resultaat van meer
betaalbare woningen in Egmond is
het nodig dat we de rust pakken om
de mening van al onze inwoners op te
halen. In de rondetafelgesprekken zag
je het wederzijds begrip groeien tussen jonge inwoners op zoek naar een
woning en inwoners die hun uitzicht
dreigen kwijt te raken. Op die goede
gesprekken bouwen we de komende

tijd verder.”

heerlijk gekruid

Waardevolle input
Bijna 70 mensen hebben aan de ronde tafel het gesprek gevoerd, er zijn
700 enquêtes ingevuld, 60 mensen
hebben een videoboodschap achtergelaten op de babbelbox en ongeveer
75 mensen hebben hun stem laten
horen tijdens de inloopavonden. Voor
de gemeente is deze inbreng heel erg
waardevol. De online enquête staat
nog 1 week open op www.ikdenkmeeroverbergen.nl onder de naam
‘Dorp en Duin’.

Hollandse

HARING
KIBBELING NIEUWE
p.st. € 2,20 5 voor € 10,250 gr € 5,-

Alleen tegen inlevering van de bon

2e 250 gr € 2,-

dus 500 gr voor maar € 7,-

6e GRATIS

p.st € 3,50

kilo € 25,-

2 voor € 6,-

ALTIJD VERS van het MES

voor de 65 plussers 3 voor € 5,-

Verse

Alleen tegen inlevering van de bon

De resultaten worden na de zomer
gepresenteerd. Vanaf dan kunnen de
inwoners ook weer meedenken over
de vervolgstappen. Op de webpagina
‘Dorp en Duin’ op www.ikdenkmeeoverbergen.nl staat alle actuele informatie.

Alleen tegen inlevering van de bon

Ouderwets

GEROOKTE MAKREEL
✄

Veel vraag naar nieuwbouw
Met een team van drie mensen ging
de gemeente het gesprek aan met
inwoners van (voornamelijk) EgmondBinnen en Egmond aan den Hoef.
Met de ‘babbelbox’, waar inwoners
een videoboodschap konden achterlaten, trokken zij door de dorpen. Op
Het Brinkje in Egmond-Binnen waren
(vooral jeugdige) inwoners te vinden
die hun mening lieten horen. Velen
van hen zijn op zoek naar een woning
en willen graag blijven wonen in de
gemeente waar ze zijn opgegroeid,
maar dat is door de schaarste lastig.
Hetzelfde geluid ving de babbelbox
op bij het winkelcentrum in Egmond
aan den Hoef: “Aan de bak gemeente,
met de nieuwbouwplannen”, was één
van de gehoorde uitspraken waar veel
inwoners mee instemden.

Warm gebakken

✄

In de week van 29 juni hebben ruim 800 Egmonders laten weten hoe ze denken over mogelijke nieuwbouwplannen in Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. De algemene vraag was: Wat zijn uw wensen,
behoeften en bezwaren ten aanzien van nieuwbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef, en hoe
kunnen we gezamenlijk tot een plan komen waarmee we de dorpen vitaal en krachtig houden?

✄

6

✄

DORPSGENOTEN

ZEETONG

Alleen tegen inlevering van de bon

1 kilo voor maar € 13,50
2 kilo € 25,300 tot 350 gram per stuk

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Vers schoongemaakt

EXTRA
PITTIGE
3,
30+
KAAS
500 gram 4
GATENKAAS
500 gram 3,95
EXTRA PITTIGE NOORD HOLLANDSE KAAS 500 gram 3,95

Buizerd kijkt mij recht in de ogen

95

Bij aankoop van kaas

3 franse kaasjes voor maar € 5,00

JONGE ROMIGE KAAS
botermalse
runder entrecotes
biologisch
topkwaliteit uit de beemster

verse
kippendijenfilet
biologisch

heerlijke lamskoteletten
per 100 gr 2, 98 95
500 gram

3,

3 grote voor maar 9,98

topkwaliteit uit middenmeer heel kilo voor maar

mooie lange varkenshaas
biologisch

topkwaliteit uit de beemster

9,98

500 gr 9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse APPELTAARTEN
1 voor € 3,- en 2 voor € 5,Dagverse COCOS MACRONEN
5 voor € 5,50 + 5 gratis!!!
Lever de advertentie in en ontvang 15 slagroom soesjes voor maar € 1,Jay Glas wist niet wat hem overkwam
op het voetbalveld bij Egmondia. Het
was maandagmorgen toen Jay met
zijn moeder langs het voetbalveld van
Egmondia liep. Plotseling kwam Jay
oog in oog te staan met een buizerd
die rustig om hem heen zat te kijken.

Hij zat op het hek rond het veld te
loeren naar een veldmuisje. Jay pakte
zijn camera en schoot een paar mooie
foto’s van het roofdier die zich overigens niets van hem en zijn camera
aantrok.
De 16 jarige Jay kon zijn camera nog

maar net stil genoeg houden om deze
prachtige foto’s te maken. Hij sprong
een gat in de lucht van zijn serie foto’s
die terecht veel like’s op zijn Facebook
kreeg.
Foto’s Jay Glas

Alexandra Otto-v.d. Ende,
lijsttrekker D66 Bergen
‘Ik heb er zin in!’ reageerde Otto naar
aanleiding van haar benoeming tot
lijsttrekker van D66 Bergen. Na 6 jaar
verschillende rollen binnen de fractie
te hebben vervuld, ziet ze er naar uit
om met het nieuwe enthousiaste fractieteam een sociaal liberaal beleid te
realiseren in de gemeente Bergen.
Otto heeft zich vanaf de start als fractielid ingezet op het gebied van zorg

en welzijn en sinds kort ook ruimtelijke ordening. In het dagelijks leven is
Otto jarenlang werkzaam geweest als
leidinggevende in commerciële en
zorg organisaties. Recentelijk heeft
ze de overstap gemaakt naar het onderwijs. Zij is daar nu werkzaam als
leidinggevende én docent maatschappijleer. "Zo heb ik van mijn hobby in
de lokale politiek, mijn werk kunnen
maken" geeft Otto aan.

MO

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Delmonte ANANASSEN
per stuk € 0.99
Galia MELOENEN per stuk € 0.99
Zoete WATERMELOEN
per kilo € 0.99
Hollandse kas BLOEMKOOL € 0.99
Hollandse SPERZIEBONEN
pond € 0.99
Volop Hollandse KERSEN

MO

