30
31

za
zo

5:05
5:41

2:10
3:05

13:05
13:46

17:15
17:50

WATERSTANDEN
Augustus AUGUSTUS

Juli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
i
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
zo Doodtij:
6:30 1-210:56
18:57
23:10
dagen na
LK en EK
met dank aan WebcamEgmond.nl

9:44
18:46 22:15 LK
1
10:56 19:14 23:05
2 ma
7:06 11:45 19:30
Laagwater Hoogwater
11:55 20:10
3
di
0:14
7:45 13:20 20:30
8:06 13:05 21:00
4 wo 1:35
8:45 14:31 21:54
8:50 14:06 21:55
5 do
2:35
9:45 15:20 23:14
9:44 14:55 23:05
6 vr
3:29
11:45 16:06
11:00 15:39 23:55
7 za
0:10
4:16
12:40 16:39
12:20 16:19
8 zo
0:44
4:48
13:30 17:15 NM
-t
4:35
12:57 16:59
9 ma
1:14
5:25
15:06 17:56
5:04
13:27 17:36 NM
10 di
1:55
6:01
15:51 18:26
5:46
14:00 18:09
11 wo
2:15
6:35
16:36 19:06
6:15
14:30 18:46
12 do
2:55
7:16
17:16 19:38
6:55
14:54 19:18
13 vr
3:35
7:52
15:45 20:18
7:28
15:46 19:59
14 za
4:15
8:37
16:24 21:08
8:16
16:15 20:41
15 zo
4:49
9:29
17:16 21:59 EK
8:59
17:06 21:35
16 ma
5:34 10:36 18:06 23:11
9:55
17:55 22:35 EK
17 di
6:34 11:48 19:16
11:06 18:34 23:34
18 wo 0:15
7:55 12:54 20:25
12:12 19:34
19 do
1:36
10:00 14:20 22:30
8:30 13:26 21:04
20 vr
2:46
11:36 15:19 23:35
9:50 14:28 23:00
21 za
3:38
13:21 16:11
11:30 15:25 23:35
22 zo
0:04
4:36
14:23 16:58 VM
12:30 16:19
23 ma
0:50
5:11
15:13 17:37
4:35
14:36 17:08 VM
24 di
1:35
5:51
15:53 18:18
BEZEMSCHOON
OPLEVEREN25VOLGENS
WONINGBOUW
NORM
5:20
15:26
17:50
wo
2:25
6:31
16:28
18:55
6:07
16:11 18:35
26 do
3:14
7:16
16:51 19:31
Ind.terrein27
de Weidjes
aan den
6:55Lamoraalweg
16:46 19:19 53B
vr
4:15 Egmond
7:56
17:06
20:09Hoef
7:35
17:22 20:05
28 za
4:56
8:31
17:20 20:45
8:26
17:46 20:46
29 zo
5:05
9:16
17:20 21:30
9:05
18:05 21:29
30 ma
5:15
9:55
17:30 22:26 LK
10:00 18:24 22:15 LK
31 di
6:06 10:56 18:14 23:14

5:24
6:26
7:10
0:26
1:26
2:14
3:10
3:49
0:46
1:15
1:34
2:16
2:46
3:15
4:06
4:35
5:15
6:04
7:04
0:46
1:49
2:52
3:45
0:20
0:59
1:55
2:34
3:35
4:36
5:26
5:55

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef 072 506 1201
e
info@belleman.nl - www.dorpsgenoten.info
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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.

Huys Egmont opent haar deuren

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33
Els Rientjes
Uitvaartbegeleider

Uitvaartbegeleiding

Wij zorgen voor
één aanspreekpunt
zodat u kunt
loslaten

Martijn Mulder verricht opening (foto Frits van Eck)
Vele belangstellenden uit de culturele historische wereld waren 30 juli aanwezig bij de opening van Huys
Egmont. De Egmondse vlag werd gehesen door Martijn Mulder waarna de genodigden een kijkje konden
nemen in het prachtige cultureel centrum in Egmond aan den Hoef.
De gebruikers, Stichting Historisch
Egmond en Bibliotheek Kennemerwaard mogen trots zijn op het mooie
gebouw. In het oude raadhuis is een
expositie ingericht over de Tweede
Wereldoorlog met interessante informatie over Egmond aan den Hoef van
1940-1945. Er is ook een brief te zien
van Koningin Wilhelmina aan de familie van Cornelis van der Veer die op 25
november 1940 als matroos was omgekomen in dienst van het vaderland.
Hij was slechts 22 jaar oud. De brief,
geschreven op 6 april 1946, betuigt
Koningin Wilhelmina haar oprechte
deelneming. Er is een foto collage te
zien van de bevrijding in Egmond aan
den Hoef. Open van dinsdag tot zon-

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

Arend Blok, om even bij stil te
staan-Tekst en foto: Cor Mooij

dag 10.00 – 16.00 uur.
De toegang is gratis.

DORPSGENOTEN

Woning
VERKOPEN?
Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Voor een waardig en gepast afscheid,

zoekt een serieuze

voorheen werkzaam voor Memento Mori

BEZORGER/STER

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

voor een wijk in
EGMOND-BINNEN
072-5061201
of info@belleman.nl

DORPSGENOTEN

•

De Slotkapel
Een volk dat leeft
koestert zijn monumenten

ZONDAG 8 AUGUSTUS
20 UUR - zie pag 6

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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Jill Holterman in Tokyo klaar voor Marathon
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Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
gekregen na het overlijden van

Ali Filipsen - Wagenaar
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten ons erg
goed hebben gedaan en voor ons een grote steun zijn.
Ben
René en Karin
Michel en Sylvia
Robert
Kleinkinderen en achterkleinkind
Egmond aan den Hoef, juli 2021
De Egmondse marathonloopster Jill
Holterman is in Tokyo aangekomen
voor de marathon die op zaterdag 7

augustus om 12.01 wordt gelopen.
Na een goede vlucht kan zij enige
dagen acclimatiseren om een goede

prestatie op de marathon te lopen.
Dorpsgenoten wenst haar veel succes
en we zullen haar op TV gaan volgen.

Wij willen iedereen bedanken
voor de overweldigende belangstelling,
de troostende woorden, kaarten en bloemen
die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze (schoon)moeder
en trotse oma

Foto Jonker expositie bij reuzenrad

Ank Braak-Bredewold
Aris
Wendy & Remko
Rond het reuzenrad heeft foto Jonker een expositie ingericht met grote
oude foto’s uit vroegere tijden. De

zeildoeken met de foto’s in oude lijsten trekken veel belangstelling. Bij
vooral strandgangers. Het is een leuk

Sandra & Patrick
Jamie
Sem

initiatief met een bijzonder karakter
Foto's Cor Mooij

Noah

Ingezonden

“Week van Egmond” zorgt voor mooie gesprekken

Het artikel geeft in alle opzichten
wel een erg eenzijdig en rooskleurig
beeld. Dat de nieuwbouw met name
bedoeld is voor woningzoekende uit
de Egmonden en dat deze betaalbaar
zal zijn voor de jeugdigen onder ons
is zelfs misleidend. Nu gun ik elke
jeugdige een prettig huis, maar los
van de vraag of er op de voorgenomen locaties gebouwd moet worden,
kunnen er sterke vraagtekens gezet
worden bij het beeld dat de bouw
tegemoet zal komen aan de wensen
en behoeften van de jeugdigen. Belangen die zeker gediend zullen worden zijn die van de grondeigenaren,
de gemeente, projectontwikkelaars
en bouwers. De praktijk leert dat om
de bouw aantrekkelijk en sowieso
rendabel te maken een groot deel zal
bestaan uit duurdere koopwoningen.
Maar, al komen er woonhuizen in het
lagere segment, dan nog kan met het
vrije verkoopbeleid dat we in Neder-

DORPSGENOTEN

land kennen nooit gebouwd worden
voor “de Egmonder”. De woningnood
in de grote steden is nog veel groter
en verplaatsingen vanuit die steden
naar kleinere gemeenten zijn onvermijdelijk. Ook bouw in de sociale
huursector maakt altijd slechts een
klein deel uit van dergelijke woningbouwprojecten.
Na de positieve berichten in de babbel(?)box, op het Brinkje en nabij het
winkelcentrum, werd gemeld dat de
meningen in de rondetafelgesprekken
“wat meer” verdeeld waren. Terecht
dat mensen zich afvragen of het open
landschap opgeofferd moet worden.
Bovendien vindt in de nabije omgeving -Heiloo/Limmen- reeds op grote
schaal woningbouw plaats.
Wethouder Valkering heeft het over
rust pakken, wat m.i. vooral bedoeld
wordt om een pauze in te lassen
zodat eventuele bezwaren weggenomen kunnen worden. Deze wethou-

I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there.
And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
F.M. Dostoyevsky

Geheel onverwachts en met intens verdriet nemen wij
afscheid van onze lieve, zorgzame en erudiete man,
stiefvader, schoonvader en opa

dr. Albertus Theodorus
van der Zeijden

der speelt bovendien een wel heel
merkwaardige en zo langzamerhand
dubieuze rol in het geheel. In het
verleden liet hij zich in krantenberichten uit met opmerkingen als “Die
woningen gaan er zeker komen”, vervolgens wordt een bestemmingplan
overhaast uitgebracht, en pas daarna
gaan we bij de inwoners peilen hoe
zij tegenover de plannen staan, en
wat hun wensen zijn. Prima volgorde
voor een wethouder, die het belang
van alle inwoners moet dienen en
met vooringenomen vast kostbaar
charmeoffensief (wie betaalt dit?) zijn
doel wil bereiken.
Iekje de Vries
Nieuwbouw in Heiloo Vennewatersweg Foto: Cor Mooij

DAT
Wie zijn gebit niet
onderhoudt,
die kan dat gaan
verliezen.
Wie zijn eten niet
meer kauwt,
die gaat danig in de fout,
die krijgt dat voor zijn
kiezen.

JéGé
3
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Foto Wedstrijd

Fotowedstrijd met je mooiste foto
Iedere week kan je meedoen door je mooiste foto van je eigen dorp, omgeving of van vakantie te sturen.
Het maakt niet uit wanneer de foto is gemaakt.
Ik doe een beroep op u mij via de mail in hoge resolutie van 1MB - 10 MB-iedere week een foto op te sturen die dan
wekelijks in Dorpsgenoten gepubliceerd zal worden als de beste foto van de week.
Medio december zal een jury de beste drie foto’s uitzoeken. De te winnen prijzen zijn 1e prijs € 50, 00 - 2e prijs € 25, 00
en de 3e prijs € 10, 00. De winnende overall foto krijgt tevens de Wisseltrofee voor 1 jaar in zijn of haar bezit.
Mail uw beste foto naar info@dorpsgenotenegmond.nl
Veel succes. Cor Mooij
De winnaar van deze week is:

echtgenoot van Tineke van der Zeijden-Ruiter
* Utrecht, 7 mei 1957

† Alkmaar, 30 juli 2021

Wij zijn dankbaar voor de mooie momenten samen
en herdenken Albert in liefdevolle nagedachtenis.
Tineke
Dennis en Victoria
Cathelijne
Robert en Freija
Prins Bernhardstraat 28
1931 CE Egmond aan Zee
Het mooie van herinneringen is...
dat niemand ze van je af kan nemen...
want ze blijven voor altijd bij je...
Intens verdrietig om het verlies van een bijzonder mens
is plotseling in de bloei van zijn leven van ons heengegaan

dr. Albert van der Zeijden
historicus
en een zorgzame schoonzoon, fijne zwager en trotse oom...
Wat zullen we je missen!

Wiel van Ginniken met een Kolibrievlinder die weg is van de Andoorn.
Een mooi zomers tafereel.

Bijen, wespen en vlinders in de zomer
Om deze tijd van het jaar waarin er veel regen valt, maken de beien, wespen en vlinders gebruik van de
stampertjes in de bloeiende bloemen om hun wintervoorraad aan te vullen of voor de imker die er zijn
honing uithaalt. Ze zeggen als het regent in de ‘Hondsdagen’ dat het dan wekenlang veel regent.

Wij wensen Tineke, Dennis, Victoria, Cathelijne en
Robert en Freija heel veel sterkte en kracht toe.
Kees Ruiter
Ella & Ernst van Leeuwen
Crystel & Elidon en Jaylina
Sanne & Joost en Dean
Daisy & Erik en ♡

Maar voor de een is het overlast en
voor de ander is de regen een zegen.
De vele overstromingen in Europa en
vooral in het oosten en het zuiden van
Nederland zijn zij niet blij mee. Het
heeft geleid tot miljoenen schade aan
huizen, straten en auto’s die als dinky

toys werden meegesleurd. We hebben
de waterschade in de Egmonden gezien die gelukkig niet zo hevig was als
bij de grote rivieren.
Foto’s Sjef Kenniphaas (1-2)
en Nico van Amstel (3)

Walstropijlstaartvlinder op bramenstruik

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
DORPSGENOTEN

Leen Gouda dacht je kan maar
niet vroeg genoeg beginnen met
bramen zoeken. Plotseling viel
zijn oog op een blad van een
bramenstruik met een bijzondere vlinder daarop. Het blijkt
een zeldzame ‘walstropijlstaart
vlinder’ te zijn. De Walstropijlstaartvlinder is een nachtvlinder
die met uitsterven wordt bedreigd. Het is een zeldzaamheid
deze vlinder in de duinen aan te
treffen.
Er is dit jaar ook een vlindertelling geweest waarvan de top 10 er zo uitzag;
1 Atalanta, 2- Dagpauwoog, 3- Klein
koolwitje, 4- Citroenvlinder, 5- Groot
koolwitje, 6- Bruin zandoogje, 7- Klein
geaderd witje, 8- Gehakkelde awelia,
9- Distelvlinder, 10- Kleine vos.
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Walstropijlstaartvlinder foto:

Leen Gouda
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“Mooij gezien”

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Een terugblik uit het verleden
Van en Over
Egmondse gebeurtenissen

Stranding Drente en S.S. Kerkplein 1935

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

Het S.S.” Kerkplein” is op 18 oktober 1935 vertrokken vanuit Amsterdam. Het ongeladen schip is onderweg naar Rotterdam voor een werfbeurt maar komt door de aanwakkerende wind in grote problemen
en vraagt om sleepboothulp. Kort na de ontvangst van het noodbericht verlaat vanuit IJmuiden de sleepboot Drente (1894 gebouwd) van Bureau Wijsmuller de haven en stoomt op naar de opgegeven positie.
Na een zware tocht bereikt de Drente de in nood verkerende Kerkplein (in 1921 gebouwd als SS Ramsey
van de Bolton Steam Shipping in Londen). Het lukt de Drente, bedolven onder grondzeeën, een sleepverbinding te maken en sleept de Kerkplein richting IJmuiden. Voor de pieren krijgt de Drente het zwaar te
verduren en breekt de sleepverbinding, de Kerkplein drijft stuurloos de noord in richting Castricum en
Egmond aan Zee.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.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

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

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

wasserij
www.fysiotherapieronde.nl
dubbelblank
Lijtweg
56 • Bergen
NH
072-5064258
of 5065399
Telefoon 072-5812331

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

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

Inmiddels heeft de Drente zich voor
de tweede maal vastgemaakt aan de
Kerkplein, ditmaal onder nog zwaardere omstandigheden. Ook deze
sleepverbinding houdt geen stand
door het extreem slechte weer. Bij
de derde poging om een sleepverbinding te maken, spoelt de sleeplijn
overboord en komt in de schroef van
de Drente. Nu drijven zowel de Kerkplein als de Drente hulploos naar het
strand.
Terwijl zware grondzeeën over de
sleepboot heen razen, vlucht de bemanning naar de radiohut. De marconist laat een noodbericht uitgaan dat
de Drente is gestrand ter hoogte van
Egmond aan Zee.
In eerste instantie wordt geprobeerd
om met het lijnwerp en wippertoestel
een lijnverbinding met de Drente te
maken. Diverse pogingen mislukken. Hierop wordt rond 21.00 uur

de roeireddingboot nr. 5 gereed gemaakt voor lancering. Onder leiding
van schipper Jan van der Plas worstelt
de roeireddingboot zich door de kokende branding richting de Drente die
gevaarlijk slagzij begint te maken. Na
een zwaar gevecht met de elementen
slaagt de reddingboot erin om in de
buurt van de Drente te komen. Schipper van der Plas kijkt naar zijn bemanning en besluit om terug te keren naar
het strand, zijn bemanning is totaal
uitgeput en vindt het onverantwoord
om langszij te gaan.
Het is inmiddels 22.00 uur als men
nogmaals probeert om met het lijnwerp en wippertoestel een lijnverbinding te maken, de poging mislukt.
Hierop besluit de secretaris van de
Reddingmaatschappij, de heer De
Booij, de reddingboten van Neetje
Jacoba (IJmuiden) en Brandaris (Terschelling) gereed te laten maken om

uit te varen.
Om 23.00 uur is de bemanning van
de Egmondse reddingboot voldoende
op krachten gekomen en schipper van
der Plas besluit een nieuwe poging te
wagen. Na een zwaar gevecht bereikt
de reddingboot de Drente en slaagt
erin de bemanning aan boord te nemen en veilig aan land te brengen.
De opvarenden van de Drente worden ondergebracht in Café de Boei
waar ze worden voorzien van droge
en warme kleding. In Café de Boei
komt men tot de ontdekking dat een
van de opvarenden mist, dat betekent
dat deze nog aan boord moet zitten.
Voor de derde maal roeien de redders
naar de Drente, twee van de roeiers
stappen over en bevrijden de gezagvoerder van de Drente uit zijn benarde
positie. Om 01.15 uur staat de volledige bemanning van de Drente veilig
aan wal.

SCHILDERSBEDRIJF

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

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

De Kerkplein is gelijktijdig met de Drente gestrand, 500 meter zuidelijker bij paal 39. Omdat
er voor de bemanning geen direct gevaar bestond, is de bemanning van de Kerkplein later van
boord gehaald door de Wipperploeg van Egmond aan Zee.
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de kriegsmarine het schip in beslag
nam en het dienstdeed als landingsvaartuig met kenteken R 23. Sinds
1941 is RO 23 voor actie Seelöwe
gestationeerd in Hamburg. In januari
1942 is het schip in beheer bij BockGodeffroy & Co en sinds 12 januari
1944 bij de Odenburg-Portugiesische
Dampfschiffs-Rhederei. Sinds juni
1942 heeft de Kerkplein ongeveer
900 gevangenen naar Narvik in Noorwegen getransporteerd. Op 9 mei
1945 komt het onbeschadigd aan in
Kristiansand Noorwegen. Op 8 augustus 1945 vertrekt het vanuit Oslo
naar Nederland en op 21 september
1945 komt het terug bij de rederij in
Rotterdam. In 1946 strandt het schip
wederom op weg van Cardiff naar
Havanna (Cuba) waar het varende
met ballast op de noordzijde van het
Hogstey rif liep. Hierbij raakten de

bodemtanks lek. Het schip zal later
in Nordfolk gerepareerd worden. 22
Mei 1947 worde het schip verkocht
aan Maatschappij Motorschip Ossendrecht te Rotterdam en herdoopt
in “Ossendrecht”. Van 1950 – 1953
voer het onder “Alstertor” onder Duitse vlag. !8 september 1953 maakt
het zijn laatste reis naar Bremerhaven
waar het werd gesloopt.
Door de stranding van de Kerkplein
en de uitgevaren sleepboot Drente in
Egmond aan Zee op 19 oktober 1935
deed de raad voor de scheepvaart op
30 december 1935 uitspraak over
de stranding. Het college heeft gezagvoerder van de “Kerkplein” voor
de tijd van drie maanden geschorst.
De raad is van oordeel dat de ramp,
ofschoon de stranding in eerste instantie moet worden toegeschreven
aan het hevige stormweer, maar door
lichtvaardig optreden en door gemis
aan bekwaamheid en zeemanschap
heeft plaatsgevonden welke wellicht
tot verlies van het hele schip en in
ieder geval tot grote schade had kunnen leiden.
Wat de “Drente” betreft is de raad
van oordeel, dat in verband met de
omstandigheid dat de tros in haar
schroef terecht is gekomen, het voor
deze sleepboot onmogelijk was
om van de kust weg te komen. De
sleepboot heeft gedaan wat zij kon
om de “Kerkplein” voor stranding te
behoeden. De raad sprak woorden
van LOF en HULDE richting schipper
van der Plas en zijn bemanning van
de roeireddingboot van Egmond. De
bemanning van roeireddingboot nr. 5
bestond uit; J. van der Plas, W. Eisenberger, H. Wijker sr., H. Wijker jr., A. ten
Bruggencate, W. de Graaff, W. Dekker,
D. Dekker, A. Gul, A. Krab, C. van Pel,
Joh. Wijker. (bron KNHRM)
Schenking delen Drente
Het museum van Egmond kreeg na
bijna 80 jaar een schenking; het koperen beslag van het interieur van de
“Drente”. Het betreft een houder van
de reling, twee handvatten en een
deurklink. Ook ligt in het museum de
roeireddingboot van station Egmond.

Tekst: Cor Mooij
Foto’s: Foto P. Jonker Egmond aan Zee,
Foto’s regionaal archief Alkmaar, privécollectie.
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www. verloskundigenpraktijk-stralend.nl

Ziet uw groepenkast er nog
zo uit?
Oude “stoppen” en
geen, of oude,
aardlekschakelaars,
kunnen een levensgevaarlijk risico
vormen..

info@mgvisser
elektrotechniek.nl

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

www.hospice-egmond.nl

DORPSGENOTEN
via de mail
ontvangen?
geef je op
info@belleman.nl
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Muziek en poëzie in de Slotkapel
Op zondag 8 augustus wordt er weer een muzikale poëzieavond gehouden in de Slotkapel te Egmond
aan den Hoef onder de titel: "Een Luchtig Slot".
Het thema van dit jaar hebben we
meegenomen van het vorige jaar
dat helaas niet door kon gaan: "Kom
vanavond met verhalen.”. Gedichten
over vrijheid en bevrijding van ‘grote’
dichters zoals bv. Leo Vroman, Willem
Wilmink, Annie M.G. Schmidt en Jean

Pierre Rawie. De gedichten worden
gepresenteerd door Edward Kooiman.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Favonius-Ensemble.
Ingrid Zwart zal met materiaal uit de
natuur weer voor een bijpassend natuurkunstwerk zorgen.

Zondag 8 augustus, 20.00 uur, Slotkapel Egmond aan den Hoef. Deur open
om 19.30 uur. De entree is gratis. Wel
staat er een collectebus en is er koffie na afloop. Iedereen is van harte
welkom.

volg ons nu ook op Facebook
Warm gebakken

heerlijk gekruid

LEKKERBEK xxl

mooie grote
2 voor € 8,Alleen tegen inlevering van de bon

✄

Strandzesdaagse treft harde wind

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

Zo’n 578 lopers waren in IJmuiden gestart voor de 62e loop over strand naar Egmond aan Zee in de
zesdaagse strandloop van Hoek van Holland naar Den Helder.

3e GRATIS

GARNALEN SPIEZEN

Hollandse

NIEUWE HARING

Top Kwaliteit

p.st € 2,20 5 voor € 10
Alleen tegen inlevering van de bon

6e GRATIS

✄

Rampenschip
Het S.S. “Kerkplein” heeft heel wat
rampen doorstaan. Zo voer het op
15 oktober 1929 van Rotterdam naar
Narvik nog onder de naam Ramsey toen, door het uitvallen van de
stuurmachine, het op de Noorder pier
van Hoek van Holland liep. Op eigen
kracht kwam het los en keerde terug
naar Rotterdam. Op 16 November
1930 loopt het schip vast op de rotsen van de Noorse kust op weg naar
Narvik. Het zicht was toen heel slecht
met zeer zware sneeuwbuien. Ook
hier weet het schip op eigen kracht
los te komen van de rotsen. 19 oktober 1935 strand het S.S. “Kerkplein”
op het strand van Egmond aan Zee
in een vliegende storm samen met de
sleepboot Drente.
Vanaf 14 mei 1940 lag de Kerkplein in
Rotterdam toen op 5 augustus 1940

Naast verloskundige begeleiding van
zwangerschap, bevalling en kraamtijd, bieden
wij ook:
- Zwangerschapsecho’s
- Pretecho’s
- Plaatsen van spiraaltjes

65plus 3 voor € 5,Ouderwets

✄

06-24229564

DORPSGENOTEN

GEROOKTE PALING

✄

in knoflook marinade
Maasland hadden het beter bekeken,
p.st.
€
2,75 4 voor € 10,- botervet
zij hebben het traject door de duinen
gelopen met de wind in de rug en waAlleen tegen inlevering van de bon van 500 gr. € 25,Alleen tegen inlevering van de bon
ren enthousiast over de mooie natuur
van Castricum tot aan VV Egmondia
op=op
in Egmond aan Zee, waar zij hun tenten opsloegen. Door de hevige zuid/
westen wind 4-5 viel het voor de dames uit IJmuiden en Julianadorp niet
mee om hun tenten op te slaan. Door
een windvlaag vloog het alle kanten
Bij u op de markt
op. Op het strand had men s’middags
de wind hard in de rug, dit tot tevre95
500gram
gram 95
denheid van de deelnemers. De man500
kt
nen uit Schagen, Zaandam en Amster- Vers schoongemaa
95
dam vonden het heerlijk lopen. “Wij
500 gram
lopen ieder jaar mee en soms zit het
95
500 gram
mee en soms zit het tegen, gelukkig
breekt de zon door en gaan we lekker
Bij aankoop van kaas 10 boereneieren voor €1.00
de tent opzetten.” De voetbalvelden
bij VV Egmondia hebben het slecht te
verduren door de hevige regenbuien
een dag ervoor. Plassen en vele natte
plekken gaf Ton Groot kopzorgen.
Met zijn waterpompen is het haast
niet te doen om zoveel water af te
voeren. De lopers hadden daar geen
boodschap aan en zochten een mooi
plekje uit om te overnachten. Hans
Twisk vierde ook zijn jubileum bij Egmondia, hij stond voor de 35e keer
saté te bakken en werd hiervoor in
het zonnetje gezet met een heerlijke
taart. Zijn dochter hielp hem voor de
10e keer. Vrijdagmorgen vertrok de
hele groep weer richting Callantsoog.

2 spiezen GRATIS

500 gr € 15,-

De Woerdense Kaasboer

Het zat de lopers dit keer niet mee.
Het begon maandag met flinke re-

moedigen door de slechte omstandigheden. Hoogwater en een slecht

33,,
3,
3,

EXTRA PITTIGE
GRASKAAS
BLACK LABEL
EXTRA PITTIGE

Vakantie 1/8 - 8/8
slager jan bakker

genbuien en het zag er niet lekker uit
voor de hele week. Het waren toch de
doorzetters die zich niet lieten ont-

strand vanaf Wijk aan Zee. Arno van
der Veld uit Berkel Rodenrijs die sinds
1992 meeloopt met Martin Haring uit

Iedere woensdag Mosselavond
bij Brass Kaatje op het Pompplein.

Tekst en Foto's Cor Mooijj

Intrigerend programma Zomeravondconcert
Floris van Gils (1996) is als kerkmusicus verbonden aan de Oud-Katholieke
kathedrale kerk van Ste. Gertrudis te
Utrecht en aan de Johanneskerk te
Amersfoort en behaalde deze zomer
zijn master Orgel aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag. Op
maandag 9 augustus geeft hij een
orgelconcert in de Agneskerk aan de

Voorstraat te Egmond aan Zee. Het
hart van het programma wordt gevormd door het stuk 'Spiegel im Spiegel' van de zeer geliefde nog levende
componist Arvo Pärt. De andere programmaonderdelen zijn als het ware
gespiegeld rond het werk van Pärt en
bevatten werk van Johann Sebastian
Bach en Franse componisten naast

anonieme werkjes uit de muzikale
erfenis van de Oudkatholieken uit de
18e eeuw. Een interessant en mooi
opgebouwd concertprogramma, de
moeite waard om bij te wonen.
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis,
na afloop een collecte ter bestrijding
van de onkosten.

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

VHS video naar
USB/mp4 20 euro

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

Bejaarden uit Agnes in reuzenrad
te genieten van het mooie uitzicht
over Egmond en het strand. Vele vrijwilligers hebben hun beste beentje
voorgezet om de oudjes de dag van
hun leven te geven. “Er staat wel veel
wind maar het was geweldig” aldus
een van de oude dames.

In rolstoelen werden 28 bejaarden
uit Zorgcentrum Agnes naar het reuzenrad van Vallentgoed gebracht om

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.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 email aanleveren. Deadline is maandag 11.00 uur.

