
Motie van afkeuring redt Klaas Valkering
De vorige week aangekondigde motie van wantrouwen tegen Klaas Valkering heeft het niet gehaald in 
de extra gemeenteraad vergadering. Een motie van afkeuring ingediend door Kies Lokaal kreeg wel de 
steun van de meerderheid. Deze motie van afkeuring is wel een waarschuwing aan de wethouder dat dit 
niet nogmaals mag gebeuren. 

Valkering is diep door het stof 
gegaan, hij heeft meerdere ma-
len zijn excuus aangeboden en 
in de vergadering zei hij, “Als 
deze motie van afkeuring vorig 
jaar was genomen dan was ik 
opgestapt. Ik doe dit nu niet, 
omdat we enkele maanden voor 
de verkiezingen zitten en ik denk 
dat de rust in Bergen er niet bij 
gebaat is om een wethouder 
ruimtelijke ordening te verliezen.
Meis de Jongh van de VVD was 
het daar een week eerder al over 
eens dat het niet goed is voor 
de rust in de gemeente Bergen 
en om in deze vergadering daar 
opnieuw over te stemmen. Klaas 
Valkering heeft aangegeven dat 
er dingen moeten veranderen, en 
dat gaat hij ook doen. “Wat mij 

betreft starten we daar direct mee en 
dat betekent dat alle voorrangsregels 
eerst getoetst moeten worden door 
externen voordat de informatie aan 
de burgers en de raad ook werkelijk 
klopt. 
Met de doelgroepenverordening had-
den de raadsleden zelf hun huiswerk 
ook beter moeten doen, want zij 
stemden voor deze verordening. Een 
ding is zeker, het gaat om woningen 
voor onze bevolking die al jaren op 
zoek zijn naar een betaalbare woning 
en daar heeft Valkering door in strijd 
met de geldende huisvestingwet, zijn 
vingers aan gebrand en moet nu op de 
blaren zitten. De terechtwijzing door 
minister Ollongren van Binnenlandse 
zaken zal in de toekomst uitwijzen 
of deze wet aangepast gaat worden. 
Tekst en foto Cor Mooij

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 
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WATERSTANDEN NOVEMBER
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK

met dank aan WebcamEgmond.nl
Laagwater Hoogwater

Getijdentabel 2021 voor Egmond aan Zee Alle webcams in Egmond aan Zee.     www.webcamegmond.nl        

Bron: Rijkswaterstaat, http://www.getij.nl 

1 vr  0:55  5:19 13:26 17:27 1 ma  3:56  6:18 14:04 18:36 1 ma  2:56  5:17 13:20 17:32 1 do  4:56  7:15 17:02 19:35 1 za  3:26  7:37 17:16 20:08 1 di  4:45  9:14 18:10 21:55 NM = Nieuwe Maan
2 za  1:40  5:56 13:55 18:05 2 di  2:25  7:01 14:56 19:17 2 di  3:40  5:57 13:55 18:13 2 vr  3:35  7:55 15:49 20:26 2 zo  4:06  8:26 17:20 21:06 2 wo  5:40 10:36 18:54 22:56 LK VM  = Volle Maan
3 zo  2:04  6:35 14:36 18:47 3 wo  3:06  7:45 15:36 20:05 3 wo  4:20  6:39 14:24 18:57 3 za  4:10  8:45 16:34 21:19 3 ma  4:50  9:23 18:00 22:16 LK 3 do  6:46 11:40 20:05      EK= Eerste Kwartier
4 ma  2:44  7:19 15:04 19:36 4 do  3:56  8:39 16:14 21:05 LK 4 do  2:34  7:20 15:04 19:48 4 zo  5:05  9:41 17:25 22:36 LK 4 di  5:40 11:05 19:04 23:30 4 vr  0:06  7:55 12:50 20:54 LK= Laatste Kwartier
5 di  3:30  8:09 15:55 20:25 5 vr  4:40  9:34 17:04 22:11 5 vr  3:26  8:11 15:50 20:46 5 ma  5:44 11:10 19:10 23:45 5 wo  6:44 12:15 20:30      5 za  1:15  8:56 13:55 22:05 Springtij - valt 2-3 dagen na NM en VM
6 wo  4:15  9:05 16:50 21:36 LK 6 za  5:35 10:46 18:14 23:26 6 za  4:03  9:10 16:34 21:50 LK 6 di  7:00 12:35 20:35      6 do  0:45  8:15 13:25 21:55 6 zo  2:09  9:55 14:46 23:06 Doodtij   - valt 2-3 dagen na EK en LK
7 do  5:04 10:10 17:50 22:46 7 zo  6:44 11:55 19:47      7 zo  5:05 10:26 18:00 23:10 7 wo  1:13  8:35 14:06 22:25 7 vr  1:54  9:25 14:24 22:44 7 ma  2:59 10:57 15:25 23:45
8 vr  6:20 11:16 19:00 23:50 8 ma  0:45  8:30 13:05 21:45 8 ma  6:20 11:46 19:47      8 do  2:24 10:14 15:06 23:40 8 za  2:55 10:44 15:14 23:44 8 di  3:34 12:05 16:05      Laagwater
9 za  7:50 12:15 20:10      9 di  1:44  9:57 14:11 22:54 9 di  0:36  8:00 13:10 21:24 9 vr  3:25 11:15 15:45      9 zo  3:35 11:34 15:55      9 wo  0:36  4:16 12:44 16:38 Hoogwater
10 zo  0:56  9:27 13:22 21:34 10 wo  2:49 10:44 15:05      10 wo  1:45  9:44 14:05 22:57 10 za  1:05  4:05 12:05 16:21 10 ma  0:40  4:16 12:40 16:36 10 do  1:16  4:56 13:35 17:16 NM
11 ma  1:58 10:20 14:19 22:50 11 do  0:52  3:35 11:25 15:56 NM 11 do  2:34 10:35 15:05      11 zo  1:56  4:45 13:10 16:56 11 di  1:25  4:45 13:30 17:05 NM 11 vr  1:25  5:25 13:54 17:56
12 di  2:51 10:44 15:09 23:44 12 vr  1:43  4:18 12:09 16:35 12 vr  0:35  3:25 11:14 15:46 12 ma  2:31  5:15 13:50 17:27 NM 12 wo  1:44  5:18 14:00 17:38 12 za  1:54  6:05 14:10 18:25
13 wo  3:45 11:46 15:57      NM 13 za  2:30  4:59 12:54 17:15 13 za  1:26  4:05 11:54 16:15 NM 13 di  2:56  5:46 14:24 18:01 13 do  1:55  5:47 14:10 18:15 13 zo  2:25  6:35 14:35 18:55
14 do  1:56  4:28 12:26 16:46 14 zo  3:06  5:37 13:45 17:56 14 zo  2:06  4:37 12:34 16:51 14 wo  2:40  6:15 14:54 18:38 14 vr  2:20  6:26 14:20 18:41 14 ma  3:00  7:07 15:14 19:31
15 vr  2:46  5:12 13:16 17:25 15 ma  3:36  6:16 14:40 18:28 15 ma  2:37  5:10 13:25 17:26 15 do  3:00  6:50 15:00 19:09 15 za  2:56  6:56 14:55 19:15 15 di  3:35  7:45 16:00 20:16
16 za  3:26  5:56 13:59 18:15 16 di  3:46  6:48 15:20 19:09 16 di  2:50  5:48 14:14 18:00 16 vr  3:05  7:18 15:24 19:39 16 zo  3:26  7:25 15:34 19:46 16 wo  4:20  8:26 16:45 21:00
17 zo  3:51  6:39 14:56 18:55 17 wo  3:47  7:30 15:50 19:49 17 wo  2:56  6:19 14:50 18:39 17 za  3:34  7:56 15:44 20:09 17 ma  3:55  7:55 16:14 20:18 17 do  4:55  9:15 17:24 22:00
18 ma  3:57  7:19 15:46 19:39 18 do  3:50  8:06 16:00 20:35 18 do  2:50  6:51 15:00 19:11 18 zo  4:15  8:21 16:25 20:39 18 di  4:41  8:40 17:05 21:04 18 vr  5:44 10:30 18:25 23:05 EK
19 di  4:35  8:05 16:26 20:25 19 vr  4:06  8:56 16:35 21:13 EK 19 vr  2:54  7:25 15:25 19:45 19 ma  4:44  8:55 17:25 21:25 19 wo  5:26  9:24 18:00 22:14 EK 19 za  6:44 11:34 19:40      
20 wo  5:16  8:45 16:55 21:15 EK 20 za  4:40  9:34 17:15 22:15 20 za  3:35  7:59 15:45 20:26 20 di  5:35  9:43 18:14 22:34 EK 20 do  6:15 10:54 19:05 23:40 20 zo  0:09  7:55 12:46 21:20
21 do  5:24  9:35 17:20 22:09 21 zo  5:35 10:55 18:26 23:25 21 zo  4:04  8:40 16:35 21:16 EK 21 wo  6:35 11:45 19:24      21 vr  7:14 12:15 20:27      21 ma  1:16  9:10 13:50 22:25
22 vr  5:24 10:29 17:55 23:15 22 ma  6:46 12:05 19:14      22 ma  5:00  9:44 17:35 22:36 22 do  0:10  7:34 13:16 20:54 22 za  0:49  8:45 13:26 22:05 22 di  2:15 10:05 14:45 23:24
23 za  6:27 11:34 19:05      23 di  0:54  8:00 13:20 20:50 23 di  6:06 11:25 19:06 23:55 23 vr  1:34  9:14 14:10 22:35 23 zo  1:56  9:55 14:22 23:04 23 wo  3:07 11:30 15:35      
24 zo  0:35  7:50 12:55 19:54 24 wo  1:59  9:56 14:15 22:25 24 wo  7:16 12:44 20:24      24 za  2:40 10:46 15:00 23:34 24 ma  2:46 10:54 15:09      24 do  0:10  4:00 12:40 16:27 VM
25 ma  1:46  9:20 13:56 21:17 25 do  2:44 10:44 14:54 23:24 25 do  1:36  9:06 13:56 21:45 25 zo  3:21 11:34 15:38      25 di  0:05  3:32 12:00 15:57 25 vr  0:45  4:46 14:35 17:17
26 di  2:30 10:24 14:40 22:35 26 vr  3:29 11:34 15:39      26 vr  2:14 10:26 14:35 23:04 26 ma  0:54  4:05 12:25 16:26 26 wo  1:25  4:20 13:20 16:46 VM 26 za  1:20  5:32 15:31 18:05
27 wo  3:15 11:25 15:26 23:45 27 za  1:16  4:05 12:15 16:15 VM 27 za  2:58 11:09 15:08      27 di  2:16  4:46 14:16 17:06 VM 27 do  2:32  5:03 14:45 17:28 27 zo  2:05  6:19 16:22 18:51
28 do  3:49 11:54 15:59      VM 28 zo  2:09  4:41 12:50 16:55 28 zo  0:34  4:36 13:04 16:49 VM 28 wo  3:03  5:26 15:16 17:46 28 vr  1:34  5:46 15:41 18:15 28 ma  2:55  7:05 17:01 19:38
29 vr  0:30  4:28 12:35 16:37 29 ma  2:46  5:12 14:46 17:29 29 do  3:50  6:08 16:02 18:32 29 za  2:15  6:36 16:26 19:06 29 di  3:45  7:59 17:41 20:29
30 za  2:10  5:05 13:05 17:15 30 di  3:33  5:52 15:36 18:09 30 vr  4:21  6:50 16:42 19:17 30 zo  3:15  7:19 17:06 19:55 30 wo  4:35  8:48 18:15 21:19
31 zo  3:05  5:41 13:46 17:50 31 wo  4:16  6:33 16:22 18:52 31 ma  3:55  8:16 17:30 20:55

1 do  5:24  9:44 18:46 22:15 LK 1 zo  6:30 10:56 18:57 23:10 1 wo  6:55 12:00 19:04      1 vr  7:36 12:25 19:50      1 ma  0:56  9:06 13:26 21:16 1 wo  0:55  9:35 13:19 21:24
2 vr  6:26 10:56 19:14 23:05 2 ma  7:06 11:45 19:30      2 do  0:35  8:05 13:45 20:36 2 za  1:24  8:45 14:26 21:24 2 di  1:35 10:04 13:59 22:10 2 do  1:46 10:46 14:10 22:36
3 za  7:10 11:55 20:10      3 di  0:14  7:45 13:20 20:30 3 vr  2:16  9:26 14:55 22:20 3 zo  2:36 10:36 15:05 22:44 3 wo  2:22 11:26 14:46 22:55 3 vr  2:35 11:25 14:56 23:40
4 zo  0:26  8:06 13:05 21:00 4 wo  1:35  8:45 14:31 21:54 4 za  3:05 10:57 15:40 23:24 4 ma  3:20 11:35 15:39 23:44 4 do  3:01 12:36 15:22      NM 4 za  3:22 12:17 15:39      NM
5 ma  1:26  8:50 14:06 21:55 5 do  2:35  9:45 15:20 23:14 5 zo  3:44 12:05 16:15      5 di  3:55 12:55 16:18      5 vr  0:10  3:46 13:36 16:06 5 zo  1:00  4:06 12:20 16:25
6 di  2:14  9:44 14:55 23:05 6 vr  3:29 11:45 16:06      6 ma  0:14  4:25 13:46 16:49 6 wo  0:35  4:31 14:19 16:56 NM 6 za  1:41  4:25 14:22 16:46 6 ma  2:16  4:56 13:00 17:09
7 wo  3:10 11:00 15:39 23:55 7 za  0:10  4:16 12:40 16:39 7 di  0:55  5:01 14:46 17:26 NM 7 do  1:50  5:07 15:10 17:31 7 zo  2:37  5:08 15:02 17:26 7 di  3:12  5:39 13:45 17:57
8 do  3:49 12:20 16:19      8 zo  0:44  4:48 13:30 17:15 NM 8 wo  1:37  5:38 15:32 17:57 8 vr  3:11  5:47 15:52 18:09 8 ma  3:22  5:56 13:45 18:09 8 wo  3:56  6:28 14:30 18:45
9 vr  0:46  4:35 12:57 16:59 9 ma  1:14  5:25 15:06 17:56 9 do  3:36  6:12 16:16 18:36 9 za  3:56  6:26 16:36 18:49 9 di  4:06  6:39 14:46 18:55 9 do  4:36  7:21 15:20 19:45
10 za  1:15  5:04 13:27 17:36 NM 10 di  1:55  6:01 15:51 18:26 10 vr  2:34  6:51 16:56 19:13 10 zo  4:39  7:09 14:54 19:31 10 wo  4:36  7:35 15:25 19:56 10 vr  5:10  8:26 16:16 20:50
11 zo  1:34  5:46 14:00 18:09 11 wo  2:15  6:35 16:36 19:06 11 za  3:04  7:32 15:15 19:53 11 ma  3:20  7:55 15:45 20:16 11 do  4:20  8:35 16:05 21:10 EK 11 za  5:45  9:26 17:10 22:00 EK
12 ma  2:16  6:15 14:30 18:46 12 do  2:55  7:16 17:16 19:38 12 zo  3:39  8:16 16:00 20:37 12 di  3:54  8:48 16:24 21:06 12 vr  5:50  9:50 17:20 22:36 12 zo  6:45 10:26 18:26 23:05
13 di  2:46  6:55 14:54 19:18 13 vr  3:35  7:52 15:45 20:18 13 ma  4:14  9:05 16:45 21:29 EK 13 wo  4:45  9:49 17:20 22:13 EK 13 za  7:07 11:06 18:40 23:55 13 ma  7:46 11:41 19:25      
14 wo  3:15  7:28 15:46 19:59 14 za  4:15  8:37 16:24 21:08 14 di  5:10 10:05 17:35 22:40 14 do  6:20 11:10 18:36 23:55 14 zo  8:14 12:19 20:05      14 di  0:13  8:46 12:34 20:25
15 do  4:06  8:16 16:15 20:41 15 zo  4:49  9:29 17:16 21:59 EK 15 wo  6:10 11:26 18:46      15 vr  8:17 12:24 19:55      15 ma  0:55  9:35 13:25 21:05 15 wo  1:20  9:35 13:36 21:25
16 vr  4:35  8:59 17:06 21:35 16 ma  5:34 10:36 18:06 23:11 16 do  0:06  8:14 12:43 20:10 16 za  1:13 10:06 13:55 21:50 16 di  1:55 10:24 14:09 22:20 16 do  2:10 10:15 14:19 22:45
17 za  5:15  9:55 17:55 22:35 EK 17 di  6:34 11:48 19:16      17 vr  1:23 10:10 14:16 22:14 17 zo  2:25 11:15 14:56 22:44 17 wo  2:35 11:15 14:48 23:10 17 vr  2:55 11:04 15:01 23:25
18 zo  6:04 11:06 18:34 23:34 18 wo  0:15  7:55 12:54 20:25 18 za  2:56 11:30 15:16 23:15 18 ma  3:14 12:36 15:34 23:45 18 do  3:16 11:57 15:28 23:55 18 za  3:24 11:56 15:39      
19 ma  7:04 12:12 19:34      19 do  1:36 10:00 14:20 22:30 19 zo  3:34 13:05 15:54 23:54 19 di  3:59 13:36 16:20      19 vr  3:49 12:20 16:06      VM 19 zo  0:20  4:05 12:20 16:15 VM
20 di  0:46  8:30 13:26 21:04 20 vr  2:46 11:36 15:19 23:35 20 ma  4:25 14:06 16:39      20 wo  0:40  4:35 14:16 16:55 VM 20 za  0:40  4:21 12:35 16:31 20 ma  0:50  4:39 12:45 16:49
21 wo  1:49  9:50 14:28 23:00 21 za  3:38 13:21 16:11      21 di  0:34  4:58 14:49 17:15 VM 21 do  1:30  5:08 14:46 17:26 21 zo  1:14  4:58 13:10 17:08 21 di  0:54  5:16 13:04 17:21
22 do  2:52 11:30 15:25 23:35 22 zo  0:04  4:36 14:23 16:58 VM 22 wo  1:14  5:31 15:28 17:50 22 vr  1:57  5:42 14:20 17:57 22 ma  1:20  5:35 13:25 17:38 22 wo  1:15  5:44 13:46 17:55
23 vr  3:45 12:30 16:19      23 ma  0:50  5:11 15:13 17:37 23 do  2:10  6:07 15:51 18:28 23 za  2:46  6:19 14:35 18:31 23 di  1:40  6:05 13:54 18:16 23 do  2:06  6:26 14:26 18:31
24 za  0:20  4:35 14:36 17:08 VM 24 di  1:35  5:51 15:53 18:18 24 vr  3:10  6:46 15:40 18:58 24 zo  3:10  6:50 15:16 19:06 24 wo  2:05  6:36 14:35 18:46 24 vr  2:35  6:55 14:55 19:09
25 zo  0:59  5:20 15:26 17:50 25 wo  2:25  6:31 16:28 18:55 25 za  3:56  7:21 16:05 19:35 25 ma  3:20  7:25 15:25 19:38 25 do  2:44  7:10 15:25 19:19 25 za  3:15  7:35 15:40 19:56
26 ma  1:55  6:07 16:11 18:35 26 do  3:14  7:16 16:51 19:31 26 zo  4:26  7:55 16:26 20:09 26 di  3:34  7:55 16:06 20:10 26 vr  3:46  7:50 15:54 20:06 26 zo  3:54  8:25 16:35 20:45
27 di  2:34  6:55 16:46 19:19 27 vr  4:15  7:56 17:06 20:09 27 ma  4:20  8:31 16:14 20:45 27 wo  4:15  8:30 16:35 20:45 27 za  4:36  8:46 16:56 21:05 LK 27 ma  4:50  9:30 17:20 22:00 LK
28 wo  3:35  7:35 17:22 20:05 28 za  4:56  8:31 17:20 20:45 28 di  4:46  9:05 16:54 21:14 28 do  5:06  9:05 17:15 21:25 LK 28 zo  5:24 10:00 17:56 22:45 28 di  5:44 10:36 18:20 23:10
29 do  4:36  8:26 17:46 20:46 29 zo  5:05  9:16 17:20 21:30 29 wo  5:17  9:56 17:35 22:04 LK 29 vr  5:55 10:05 18:16 22:55 29 ma  6:40 11:05 18:54 23:56 29 wo  6:54 11:45 19:36      
30 vr  5:26  9:05 18:05 21:29 30 ma  5:15  9:55 17:30 22:26 LK 30 do  6:20 10:54 18:40 23:54 30 za  7:06 11:35 19:05      30 di  8:26 12:25 20:26      30 do  0:11  8:30 12:41 20:25
31 za  5:55 10:00 18:24 22:15 LK 31 di  6:06 10:56 18:14 23:14 31 zo  0:40  7:15 11:55 19:46 31 vr  1:15 10:05 13:39 21:57

December

Januari Februari Maart April Mei Juni

Juli Augustus September Oktober November

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B     Ind.terrein de Weidjes     Egmond aan den Hoef 

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

2e opvoering van , 

"Ziet mijn Egmond-
Binnen daar."

21 november 
Kaartverkoop, € 3 p.p. ,

uitsluitend vanuit de Schulp, 
gaat in op 15 nov.

HHNK kreeg vele claims na clusterbuien
“Met zulke extreme buien kan je geen rekening houden, ook al zijn er waarschuwingen in die richting. 
Het schade bedrag is nog niet bepaald maar loopt van enkele honderden tot in de vele duizenden. 

Vooral de boeren 
hebben het zwaar te verduren gehad. 
In enkele uren viel er in de Egmonder-
meer tussen 130 en 200 mm water, 
dat is 130 en 200 liter per vierkante 
meter. De claims worden allemaal 
doorgestuurd naar de verzekering 
maatschappij van HHNK.” Wie de 
schade bij de particulieren in Egmond 
aan den Hoef rondom de Beatrixlaan, 
Anna van Buurenlaan of de Guyotte 
van IJsselsteinlaan gaan vergoeden is 
ook nog niet geheel duidelijk en voor 
sommigen nog niet afgerond. 
Foto’s Cor Mooij

Zo hoog stond het water. Arend-Jan van den Belt ziet het 

Toekomst van De Schulp zeker stellen
Het college van Bergen legt aan de raad voor om te investeren in het verouderde dorpshuis De Schulp 
met bijbehorende gymzaal in Egmond-Binnen. 

“Het bestuur van de stichting heeft 
de gemeente om hulp gevraagd”, 
licht wethouder Arend Jan van den 
Beld toe. “Aangezien De Schulp niet 
beschikt over de financiële middelen 
om de broodnodige investeringen 
voor het dorpshuis te verduurzamen 
en toekomstbestendig te maken, 
heeft de stichting bij de gemeente 
aangeklopt voor extra financiële 

ondersteuning in de vorm van een 
lening of subsidie. Het college heeft 
De Schulp echter voorgesteld om in 
plaats van een eenmalige financiële 
ondersteuning het eigendom van het 
pand over te nemen en daarmee de 
toekomst van De Schulp langdurig 
zeker te stellen. De gestelde doelen 
en uitgangspunten van renovatie, 
uitbreiding en verduurzaming worden 
daarmee veiliggesteld.”
“Het bestuur staat open voor alle op-
ties waarbij het uitgangspunt is dat 
we het dorpshuis behouden voor de 
inwoners van Egmond-Binnen en dat 
daarmee de gewenste activiteiten en 
zorg die daar plaatsvinden verzekerd 
blijven voor de nabije toekomst”, al-
dus Maarten Gozeling, voorzitter van 
het bestuur van De Schulp.
In de breed gedragen dorpsvisie 
wordt De Schulp gezien als het brui-
send, maatschappelijke hart van het 
dorp. Ook de buitenruimte maakt hier 
deel van uit. Met het realiseren van 
een levensloopbestendige beweeg-
plek, is alvast een stap in die richting 
gezet.

“Het college waardeert en onderkent, 
net als de Sportraad en de Adviesraad 
Sociaal Domein, de essentiële rol van 
De Schulp voor Egmond-Binnen. Bij 
het realiseren van maatschappelijke, 
gemeentelijke doelen speelt de loca-
tie een belangrijke rol”, zegt de wet-
houder. 
Als de raad het voorstel van het col-
lege overneemt, dan volgt een onder-
zoek naar de exacte financiële conse-
quenties bij overname van het pand. 
Naar schatting gaat het om een inves-
tering van een aantal miljoenen euro.
Arend Jan van den Beld: “Het col-
lege wil dat op deze manier het be-
stuur van De Schulp wordt ontzorgd 
als het gaat om het groot onderhoud 
van het gebouw en de grote financi-
ele verantwoordelijkheden die daarbij 
horen. Het bestuur kan zich door dit 
voorstel volledig richten op de exploi-
tatie, de dagelijkse leiding en het nog 
verder ontwikkelen van De Schulp tot 
bruisend, maatschappelijke dorps-
hart voor de inwoners van Egmond-
Binnen.“
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info@belleman.nl

verschijnt op woensdag 

De deadline voor advertenties is maandagochtend 
voor 11 uur

Het is goed zo

Nadat haar krachten langzaam afnamen, is rustig van ons 
heengegaan onze lieve moeder, oma en omi. Zij is nu weer 
herenigd met haar lieve Jan.

Frederika Visser-Zwart
Sinds 2012 weduwe van Jan Visser

* 15 april 1923 † 7 oktober 2021
   Egmond aan Zee Egmond aan Zee

 

 
 Nel en Frans 
 Alexander en Nurit, Kaimo, Kieron

 Fleur en Peter, Simba 

 Marijke en Gerrit (in liefdevolle herinnering)

 Rick en Cynthia, Sem, Levi

 Sanne, Sjakie

Correspondentieadres:
3e Oosterberg 15
1931 EC  Egmond aan Zee

De afscheidsdienst houden we op woensdag 13 oktober
om 19.00 uur in de Parochie van de Heilige Agnes,
Voorstraat 112, 1931 AN Egmond aan Zee. Na afloop is er in 
de kerk gelegenheid tot condoleren.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Barnesconi, Dr. Smit  
en de geweldige meiden van Evian.

Op Aruba waar hij zich helemaal 

thuisvoelde is overleden

Rob van Duin

60 jaar

het kleinste Ketje, de grootste skreeuwer

onverschrokken en gek op zijn kinderen 

en kleinkinderen

Onze gedachten zijn bij 

Carolijn die zijn rots 

in de branding was

Broers en Zussen

Je betrokkenheid, steun en medeleven 
waren hartverwarmend na het overlijden van onze lieve

Stefan
Daarvoor willen we je ontzettend bedanken.

Dit heeft ons veel kracht en troost gegeven 
bij het verwerken van dit grote verlies.

Anneke, Michelle en Kristine Koopman
Veronica Koopman-Bras

Wij bedanken iedereen voor het medeleven 
en de vele kaarten na het overlijden van onze 

moeder, oma en overgrootoma

Jean Koopman-Admiraal

Kinderen en kleinkinderen

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van onze 

lieve moeder, oma en omi
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De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Barnesconi, Dr. Smit  
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willen wij u hartelijk bedanken.

De vele kaarten, bloemen en condoleances 

hebben ons overweldigd en heel erg goed gedaan.

Nel en Frans

Marijke

kinderen en kleinkinderen.

Maarten Gozeling
voorzitter Dorpshuis

Slotkwartier zoekt unieke horecaondernemers
Vorig jaar startte de gemeente Bergen met de herontwikkeling van het historische Slotkwartier, de ver-
borgen parel in Egmond aan den Hoef. De gemeente Bergen zoekt unieke, creatieve en ondernemende 
exploitanten voor de panden aan de Slotweg 42 en 44 (Hoeve Overslot en voormalige woning). De in-
schrijving start op 8 november en sluit 5 weken later.

Rijke historie
Het Slotkwartier wordt een aantrek-
kelijke plek waar bezoekers komen 
om iets mee te krijgen van de bij-
zondere geschiedenis. Na jaren van 
planvorming is gestart met de her-
ontwikkeling. De restauratie van de 
voormalige school en raadhuis is 
inmiddels voltooid. Deze hebben als 
cultuurhuis een belangrijke functie in 

het vertellen van de verhalen over het 
gebied en de rijke historie.

Publieke inschrijving
De selectie voor deze horecaonder-
nemers wordt uitgevoerd via een 
publieke inschrijving. Hiervoor is een 
selectieproces opgesteld. Dit gehele 
proces staat in de “Selectieleidraad 
inschrijving Slotweg 42 en 44 Eg-

mond aan den Hoef”. Deze kan wor-
den gedownload op www.bergen-nh.
nl/slotkwartier. In dit document staan 
bijvoorbeeld de gewenste functie, 
kijkdagen en indieningsvereisten be-
schreven. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met projectleider John Holtrust-Wes-
terbeek via j.holtrust@boei.nl.

Gevraagd: kennis en een frisse blik
De gemeente Bergen is gestart met een 
inwonerpanel. Inwoners die zich hiervoor 
aanmelden, worden een aantal keer per 
jaar actief benaderd om mee te den-
ken over  actuele thema’s. Dat kan gaan 
over onderwerpen die spelen in de hele 
gemeente of voor een specifieke kern. 
Aanmelden voor het panel kan via www.
ikdenkmeeoverbergen.nl. 
Wethouder Arend Jan van den Beld: “De 
insteek is dat we zoveel mogelijk inwoners 
willen betrekken bij onze plannen. Dat 
zorgt voor betere plannen en beter beleid. 
Ik roep alle inwoners op om zich aan te 
melden. Iedereen heeft wel kennis van iets. 
Dat en een frisse blik is alles wat er voor 
nodig is” De gemeente maakte al vaker 
gebruik van inwonerpanels. Bijvoorbeeld 
om te weten te komen hoe inwoners den-
ken over aardgasvrije wijken, klimaat of 

afval. Het inwonerpanel dat nu start is een 
blijvend panel. “Wij benaderen u wanneer 
er iets speelt, zo mist u nooit een onder-
werp. En je kunt per keer beslissen of je het 
thema of onderwerp interessant vindt”, al-
dus de wethouder. Iedereen die in de ge-
meente Bergen woont en 16 jaar of ouder 
is, kan zich aanmelden voor deelname aan 
het panel. Deelnemers hebben wel een e-
mailadres en toegang tot internet nodig. 
Bij aanmelding kunnen zij aangeven welke 
expertise zij hebben en willen inzetten 
voor het panel.  Deelnemers ontvangen 
een aantal keer per jaar via e-mail een uit-
nodiging om mee te denken over een the-
ma of advies te geven over een onderwerp. 
Dat kan zijn via een digitale enquête of on-
line meeting of een bijeenkomst op locatie. 
De vorm is afhankelijk van het onderwerp 
en het doel. Meedoen is altijd vrijblijvend. 

Deelname aan het inwonerpanel kan op 
elk moment worden gestart of gestopt. De 
medewerkers van het participatieloket van 
de gemeente beheren de gegevens van 
het panel en gebruiken de gegevens alleen 
voor dit doel. Wie heeft deelgenomen aan 
een activiteit van het panel, ontvangt na 
afloop altijd een bericht over het vervolg.  

Aanmelden voor het panel kan via www.
ikdenkmeeoverbergen.nl. Naast een aan-
meldformulier, staan daar de voorwaar-
den die gelden voor deelname aan het 
panel. Bijvoorbeeld: ‘Wat is de rol van het 
panel?’, ‘Hoe gaat de gemeente om met 
mijn gegevens?’ Wie hierna nog vragen 
heeft, kan contact opnemen met de me-
dewerkers van het participatieloket van de 
gemeente via participatie@bergen-nh.nl.
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Iedere maandag 
3-gangen verrassingsmenu 

voor €28.50 
 Reserveren kan op 
 www.brasskaatje.nl 
 of via 072-5316206

“Mooij gezien”  
Een terugblik uit het verleden

Van en Over 
Egmondse gebeurtenissen  

Elke vrijdag 
VRIJMIBO, 
met 2 glazen 
wijn/bier 
+ bitterballen 
voor € 10,-
SLOTWEG 1
EGMOND AAN DEN HOEF

www.tasty-gifts.nl

De laatste week van onze couponnenactie

breekt alweer aan. Is het de vorige weken

niet gelukt om langs te komen of wil je nog

meer mooie cadeaus met korting kopen?

Kom dan aankomende week nog bij ons

langs en neem onderstaande bon mee. Dit is

de laatste kans op een mooie korting. 

 

Tast
y&Gifts

koffie, thee en cadeau
Voorstraat 103, Egmond aan zee

  10% korting 

op het  gehele winkelassortiment*  

* uitgezonderd de aanschaf van een cadeaupas

Geldig vanaf donderdag 11-11-2021 t/m woensdag 17-11-2021 

Mooij Gezien deel 2 Koloniehuizen
Activiteiten in de koloniehuizen door Cor Mooij

Eerder arriveerden de meeste kinderen per stoomtram op het station te Egmond aan Zee. Dat moet voor 
velen al een geweldige belevenis zijn geweest. Minder aangenaam waren de verplichte ontluizing en 
wasbeurt bij aankomst in het koloniehuis, maar verder stond hen een aantrekkelijk programma te wach-
ten met veel ochtendgymnastiek, enkele uren les, fikse duinwandelingen, strandbezoek, gezond eten en 
veel rust. Er was zelfs een lighal ontworpen op het duinterrein van Zwartendijk en Kerdijk om bij guur 
weer optimaal te kunnen profiteren van de buitenlucht. Op de woensdagen werden er brieven naar huis 
verzonden (waaruit onwelgevallige zaken en onvertogen woorden door de leiding waren verwijderd).

Teloorgang kinderkolonie 

Een halve eeuw lang floreerde de kin-
derkolonie. In de jaren vijftig en zestig 
tekende zich een ommekeer af. Kinde-
ren die fysiek op peil werden gebracht 
maakten plaats voor patiëntjes die 
psychische en sociale zorg behoefden. 
Bovendien verschoven zorg- en hulp-
verlening meer en meer naar de eigen 
omgeving, de school en het gezin. 
Aan koloniehuizen en herstellings-
oorden was niet langer behoefte. Vele 
verzorgsters hadden verkering ge-
kregen in Egmond, zijn getrouwd en 
wonen hier nog steeds. In 1982 werd 
Kerdijk verbouwd tot appartementen-
complex. Zwartendijk sloot datzelfde 
jaar de poorten om vanaf 1985 te 
dienen als gemeentehuis. Tegenwoor-
dig zijn er in het majestueuze gebouw 
luxe appartementen gevestigd. Kolo-
niehuis Huis ter Duin verdween in zijn 
geheel voor woningbouw, Zeehuis 
(nu Roompot, de Graaf van Egmont), 
Sint Jozef tegenwoordig de Bhagwan. 
Koloniehuis Beatrix en Juliana werden 
gesloopt en is tegenwoordig Hotel 
Zuiderduin met 365 kamers en vele 
congreszalen.

Badkamer Zwartendijk

Slaapzaal Kerdijk

Fanfare bij Sint Jozef

Iedere week kan je meedoen door je mooiste foto van je eigen dorp, omgeving of van vakan-
tie te sturen. Het maakt niet uit waar en wanneer de foto is gemaakt. Het niveau is hoog dit 
jaar met prachtige beelden. Nog EEN maand te gaan en dan zullen de winnende foto’s bekend 
gemaakt worden.
Mail naar info@dorpsgenotenegmond.nl
Medio december zal een jury de beste drie foto’s uitzoeken. De te winnen prij-
zen zijn:             1e prijs € 50,00 - 2e prijs € 25,00 en de 3e prijs € 10,00.   + trofee.                                                                                                                                                                                           
De winnende overall foto krijgt tevens de Wisseltrofee voor 1 jaar in zijn of haar bezit.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden in Restaurant COMER op 16 december 2021 om 19.30 uur. 
De winnaars krijgen bericht.
Veel succes. Cor Mooij

De winnende foto van deze week is van Nico. J. de Boer met een prachtige 
opname van Groenland met kale bergen en een ijsberg vlak bij de kust. Een 
stijgende zeespiegel tot gevolg. De klimaat conferentie in Glasgow moet 
hoop geven.
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Foto Wedstrijd Dorpsgenoten

T 06 81 35 81 10
(24/ 7) bereikbaar

Onafhankelijk.
Ook als u elders verzekerd bent. 
kan ik u helpen.

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

T 06 81 35 81 10
(24/ 7) bereikbaar

Onafhankelijk.
Ook als u elders verzekerd bent. 
kan ik u helpen.

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

T. 06 81 35 81 10 

Liefdevol en betrokken.
Ongeacht waar u verzekerd bent.

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

24/7 bereikbaar

Uw uitvaartbegeleidster 
in de regio

Wij helpen u graag    
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072 5825521 

DEVOTIO 
Toewijding in uitvaartverzorging 

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Garage 
verkoop

Zaterdag 13 november
Van 11 uur tot 14 uur

Prinses Irenelaan 96
Egmond aan den Hoef

Na een zorgzaam leven hebben wij met pijn in ons hart 
onze lieve moeder, oma en omi los moeten laten.

Annie van der Woude – Blokker
Akersloot                                                     Egmond aan Zee 
26 december 1925              6 november 2021

Sinds 1988 weduwe van Jaap van der Woude

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres:
W. van der Woude
Mossellaan 58
1934 DD Egmond aan de Hoef    

Peter en Marja
     Joyce  en Fandi
          Kiyu en Cho
     Annabel en Maarten 
              Liz en  Jay
     Joris

Menno en Yvonne
     Wessel en Liesbeth ♥
     Jitske 
Walter en Miranda
     Esmée
     Aimy

De cirkel is rond
Muziek, zeezenders, Tatasteel

Verlangen naar pensioen
Helaas anders gelopen

Ronald Wijker
Alkmaar                                Egmond aan Zee
13 oktober 1961              6 november 2021

Ria Wijker, Arie in herinnering

Michel en Monique
       William
       Richard en Inge
       Jessica en Rob

Steven en Adriëtte

Kobus 

Dokter Smit, José Boots en de dames van de Evean  
zijn wij dankbaar voor hun liefdevolle zorg.

Correspondentieadres:  
Ria Wijker, Voorstraat 1  1931 AG  Egmond aan Zee

De crematie vindt in besloten kring plaats.
E.P.E. en Halve Marathon Egmond
Als er geen kink in de kabel komt dan 
kunnen we volgend jaar op 8 en 9 
januari 2022 weer genieten van een 
mooi sportweekend in Egmond aan 
Zee. Door de Corona hebben we een 
jaar moeten toekijken dat het evene-
ment niet doorging.

Egmond-Pier-Egmond altijd goed 
voor spektakel en de NN Halve Mara-
thon Egmond waar duizenden lopers 
aan mee zullen doen. De inschrijving 
is begonnen bij Le Champion.

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer
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Acupunctuur de Egmonden
Last van pijn of andere klachten?
Bel, app of mail voor een afspraak!

Kristine Zwart-0653939459

acupunctuuregmonden@gmail.com
www.acupunctuuregmonden.nl

Vergoed door de zorgverzekering

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 Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

EGMOND 
ALMANAK
EXPOSITIES: 
Museum van Egmond dagelijks t/m 
november 14:00-17:00
Overzichtstentoonstelling in Hanswijk 
Egmond aan den Hoef opening in 
overleg. Tot 15 januari.
Het Bunkermuseum “Jansje Schong” 
open elke eerste en derde zondag v.d. 
maand 11-16u.
Wunderkammer in Overslot – vrij te 
bezoeken als de borden buiten aan de 
weg staan.
Roland de Jong in Galerie Conny van 
Kasteel t/m 24 oktober. Alleen op af-
spraak.
Artiance Kunstschool special in de 
Kapberg vr.za.zo. 13:00 t/m 12 de-
cember.
ACTIVITEITEN: Elke werkdag boeken 
of puzzels ruilen 9:30 u. Dementiein-
looppunt. Elke maandag Wandelen-
aanZee, Iedere dinsdag Taalspreekuur, 
geldzaken, sociaal team 15.u. Iedere 
woensdag Leestafel en spelaan Zee 
13:30u. Iedere donderdag Leestafel 
9.30 u, Spaans 10:30u. Iedere vrijdag 
Taalcafe 10:30u. Kaarten maken 14 u. 
Alle bovenstaande activiteiten in Pos-
taanZee.
Maandag t/m vrijdag: Plantjes, Puzzels 
en boekenruilen in de Schulp.
Elke maandag bridgesoos Torenduin 
13:30, creatief bezig in de Schulp.
Elke woensdag; ochtend cafe 10:30, 
middag om de week klaverjassen of 
kienen in de Schulp; avond Dunes and 
Dragons PostaanZee 19:00
Elke donderdag Markt in Egmond 
a.Zee 8:00-14:00 
Elke donderdag inloop 10-12 in het 
gebouw achter de Prot. Kerk
Elke 1e donderdag van de maand Aan 
Tafel Met.in de Schulp 9:30
Elke 2e donderdag van de maand Aan 
Tafel Met.in Post aan Zee 13:30 
Elke 3e en 4e donderdag van de 
maand Aan Tafel Met.in Huys Egmont 
10:30
Elke eerste en derde donderdag van 
de maand “Aan tafel met.” De Schulp 
9:30
Elke vrijdagochtend 10u Salsa Solo en 
's middags wandelen vanaf de Schulp

NOVEMBER
Di 9 Alzheimercafe PostaanZee 19:30
Zo 14 Back to Live concert Memphis 
Victorie Alkmaar 15:00
Do 18 ZanglesaanZee bij PostaanZee
Zo 21 Stiltewandeling vanaf Nachte-
galenpad 7:30
Zo 21 2e Filmvoorstelling Hans van 
Denzen De Schulp 14:30
Ma 22 Inspraakavond ONS DORP 
Huys Egmont 19:30
Do 25 MuziekaanZee bij PostaanZee

DECEMBER
Do 2 FiestenaanZee bij PostaanZee
Do 2 Aan tafel met in de Schulp9.30
Do 16 ZanglesaanZee bij PostaanZee
Do 16 Prijsuitreiking Fotowedstrijd Co-
mer 19:30
Zo 19 Stiltewandeling vanaf Nachte-
galenpad 7:30

JANUARI
Za 8 Egmond Pier Egmond
Zo 9 Halve Marathon

Koloniehuis St. Joseph

Juliana kinderkoloniehuis 

Beatrix kinderkoloniehuis 

Zwembad is een luxe voor koloniehuis Juliana

Koloniehuis St. Joseph is een ontwerp 
van de Amsterdamse School van N. 
Molenaar in expressionistische stijl 
met twee hekpijlers uit 1925. In 1930 
is het gebouw aan de achterzijde uit-
gebreid met een kapel. In 1938 heeft 
Molenaar de voorzijde en zijgevels 
aangepast met getrapte steunberen 
ter versterking van de fundering. Het 
is gebouwd in de as van de Prins 
Hendrikstraat in het noorden van het 
dorp. Het gebouw heeft situationele 
waarde vanwege de beeldbepalende 
functie aan de rand van de duinen. 
Het is gebouwd in opdracht van de 
Rooms-Katholieke Vereniging voor 
kindervakanties & herstellingsoorden 
in Egmond aan Zee.
Koloniehuis St. Joseph, Kerdijk en 
Zwartendijk, zijn nog de enige drie 
overgebleven kinderkolonie gebou-
wen in Egmond aan Zee. 
 
Tekst Jan van Baar en Cor 
Mooij, foto’s Regionaal ar-
chief Alkmaar, Jospé kaarten, 
foto P. Jonker

‘Huis ter Duin’ 

Kinderen Kerdijk op de trap  
na middagrust

Zeehuis kinderkoloniehuis 
Boulevard

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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Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).

Neem voor een vrijbljivend kennis-
makingsgesprek contact op met A-zorg Arina, 

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706

info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud

In Pop up store
Het Rode Hert

By Mar - maatje meer
See You fashion
De Zoete Inval

Brocante
Slotweg 1 - Egmond a.d. Hoef

06-24229564

Voor informatie:
www.partijonsdorp.nl

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

 Allergie
 Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

 Allergie
 Acupunctuur
 Linda Liefting
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
hormonale klachten, pijnklachten.
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (06) 362 04 113 
www.praktijkjade.nl

GARAGE DE EGMONDEN
OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE 
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!

OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO 
BENT U VAN HARTE WELKOM

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

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Nico de Graaf na 2708 kilometer thuis
Nico de Graaf onze oud Egmonder heeft de Pelgrim route gelopen van Alkmaar naar Santiago de Com-
postella en is vorige week weer thuis gearriveerd na 2708 kilometer. Tientallen buurtbewoners stonden 
hem op te wachten voor zijn huis samen met Eric en Sandra, Marco en Chantal, Cindy en Melvin en de 
kleinkinderen Jill, Senna, Amber, Lars, Tess, Julian en Micha. Met het vliegtuig kwam Nico op Schiphol aan 
waar zijn zoon Eric hem opwachtte en naar het station Uitgeest bracht om vandaaruit het laatste stuk 
met de trein te gaan naar Alkmaar-Noord om vervolgens het laatste stuk van 3 kilometer naar huis te lo-
pen als afsluiting van zijn Pelgrimstocht om de cirkel rond te maken. Hij liep voor zijn overleden Anneke 
en voor de Stichting 't Praethuys waar hij na het overlijden van Anneke veel steun heeft gehad. Mensen 
konden dan geld overmaken voor het KWF-fonds. Inmiddels is er ruim € 2100,00 binnen en er kan nog 
steeds geld gestort worden op de rekening van 't Praethuys KWF,   http://acties.kwf.nl/s/23000/13478/w

De straat was versierd met vlaggen 
en foto’s van Nico op iedere boom 
en lantaarnpaal. Toen hij eenmaal 
de straat inkwam klonk er gejuich en 
een luid applaus voor deze diehard 
die tijdens zijn tocht veel heeft moe-
ten afzien. Het mooiste moment was 
om zijn kinderen en kleinkinderen in 
de armen te sluiten waarna hij een 
lint over de laatste streep had door-
geknipt, konden de mensen hem de 
hand schudden. 

Dit was zó zwaar….
“Op een dag voor de Pyreneeën stond 
er zoveel wind dat je gewoon voor-
over kon hangen zonder om te vallen. 

Om er tegenin te lopen dat was zó 
zwaar dat het bijna onmogelijk was.” 
Nico hield ook een dagboek bij waar-
bij zijn volgers hem iedere dag kon-
den lezen waar hij zich bevond en wat 
hij had meegemaakt, geïllustreerd 
met foto’s. Op deze tocht vielen heel 
veel dingen samen. “Op 13 juli ben 
ik vertrokken, op 26 juli werd ik 75 
jaar, 12 september was het Anneke 
haar geboortedag, 29 september was 
onze trouwdag en op 1 november ar-
riveerde ik in Muxia op mijn moeders 

verjaardag, hoe mooi kan dat zijn. 
Er zijn ook donkere kanten aan mijn 
tocht, zo was ik een keer zo moe dat 
ik uitgeput langs de kant van de weg 
ging liggen en waarbij mijn water 
ook nog op was, ik was zowat uitge-
droogd.” Je maakt heel veel mee op 
de route, zo ontmoet je haast steeds 
weer dezelfde mensen die je al vele 
dagen niet meer hebt gezien, of je 
loopt weken achter elkaar op met een 
vriend die je hebt ontmoet. 

Aan Henk heb ik daardoor ook veel 
steun gehad toen ik struikelde op een 
trottoir en mijn gezicht openlag. Ik 
had het geluk dat hij achter mij liep en 
eerste hulp kon bieden. Er kwam een 
ambulance en ik werd naar het zie-
kenhuis gebracht met een hevig bloe-
dende hoofdwond. Gelukkig is dat 
ook weer goed gekomen en kon ik na 

een dag weer verder.” Dat zijn dan de 
minder leuke dingen van de tocht die 
Nico meestal in zijn eentje liep. Slapen 
deed hij in een refuge (een jeugdher-
berg in het Frans) of in een auberge 
(Spaans voor een herberg) maar soms 
ook in een hotel. “Door het vele lopen 
kreeg ik blaren op mijn voeten en te-
nen die ontstoken begonnen te raken 
dat ik daarvoor ook weer naar een 
ziekenhuis moest. Toen de dokter de 
foto’s en mijn voeten zag, schudde hij 
alleen maar met zijn hoofd. Sorry zei 
hij dan, maar hier kan je minstens een 
week niet mee lopen. Nadat hij de te-
nen had verbonden en medicatie had 
voorgeschreven ging ik met de taxi 
naar het hotel waar ik goed verzorgd 
werd door de hostiele van het hotel. 
Na een paar dagen wilde ik toch weer 
verder, anders kwam ik nooit in Com-
postella aan.” Als je zijn schoenen 
aan de binnenkant ziet, dan kan je 
niet begrijpen dat hij de tocht hierop 
heeft uitgelopen. De laatste veertien 
dagen kwam zijn zoon Marco over om 
ook een dag met Nico mee te lopen 
van Astorga naar Foncebadon, 27 km. 
Marco was wel drie dagen onderweg 
om bij zijn vader te komen en moest 
300 kilometer met een huurauto rij-
den. De laatste week was zijn dochter 
Cindy overgekomen om mee te lopen 
naar Santiago de Compostella 2615 km, 
ook voor haar was dat zwaar.

Muxia maakte veel los
Nico kan een dag later uren vertellen 
over het hoe en waarom hij met zijn 
kinderen in 2018 de as heeft uitge-
strooid in Muxia van zijn geliefde 
vrouw en moeder van zijn drie kin-
deren. “Dat zijn privé momenten om 
te koesteren, toen ik daar nu weer 
kwam raakte ik vol van emoties, het 
was zulk slecht weer dat het goot van 
de lucht, ik was drijfnat, maar toen ik 
op die plek stond kwam de zon tus-
sen de donkere wolken en liet zich 
heel even zien. Wonderen bestaan 
dus echt, dit is geen toeval. om een 
dag later nog naar Muxia te lopen en 
op 1 november aan te komen op mijn 
moeders verjaardag nog wel na 2708 
kilometer."
Thuis wachtte hem een warm onthaal 
met de vele buren en familie, Er werd 
wat gedronken, Nico zijn biertje stond 
klaar en een taart met kaarsjes werd 
uitgeblazen.
Tekst en foto’s Cor Mooij

De kinderen en kleinkinderen begroeten Nico met open 
armen.

Met z’n allen op de familiefoto 

Henk helpt Nico in de ambu-
lance naar ziekenhuis
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Start inschrijving exploitatie panden Slotkwartier in Egmond aan den Hoef

Slotkwartier zoekt unieke horecaondernemers

Publieke inschrijving
De selectie voor deze horecaonderne-
mers wordt uitgevoerd via een publieke 
inschrijving. Hiervoor is een selectie-
proces opgesteld. Dit gehele proces 
is beschreven in de “Selectieleidraad 
inschrijving Slotweg 42 en 44 Egmond 
aan den Hoef”. Deze is te downloaden 
op www.bergen-nh.nl/slotkwartier. In 
dit document staan bijvoorbeeld de 
gewenste functie, kijkdagen en indie-
ningsvereisten beschreven. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
projectleider John Holtrust-Westerbeek 
via j.holtrust@boei.nl.

Vorig jaar is de gemeente Bergen 
gestart met de herontwikkeling van de 
het historische Slotkwartier, de verbor-
gen parel in Egmond aan den Hoef. De 
gemeente Bergen zoekt voor de panden 
aan de Slotweg 42 (Hoeve Overslot) en 
44 (voormalige woning) unieke, crea-
tieve en ondernemende exploitanten. 
De inschrijving start op 8 november en 
sluit 5 weken later.

Rijke historie
Het Slotkwartier wordt een aantrekkelijke 
plek waar bezoekers komen om iets mee 
te krijgen van de bijzondere geschiede-
nis. Na jaren van planvorming is gestart 
met de herontwikkeling. De restauratie 
van de voormalige school en raadhuis is 
inmiddels voltooid. Zij hebben als cul-
tuurhuis een belangrijke functie in het 
vertellen van de verhalen over het gebied 
en haar rijke historie. 

Ziet uw groe-
penkast er nog 
zo uit? 
 
Oude “stoppen” en 
geen, of oude,    
aardlekschakelaars, 
kunnen een levens-
gevaarlijk risico   
vormen.. 
 
 
 
 
info@mgvisser 
elektrotechniek.nl 

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Colofon 

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.
info@belleman.nl

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

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

WIJ VERNEMEN
DAT Ook Hospice Egmond op Al-
lerzielen, 2 november, stil stond bij 
de gasten die het afgelopen jaar in 
het hospice waren overleden. Dat ge-
beurde in de Slotkapel in Egmond aan 
den Hoef, samen met nabestaanden 
en vrijwilligers van het hospice. 
DAT Onlangs de collectes van het 
Prinses Beatrix Spierfonds en het KWF 
zijn  gelopen. Het resultaat was weer 
fantastisch.
Egmond aan Zee, Pr Beatrix Spierfonds 
€988, 67
KWF: Egmond aan Zee, €3200, -, Eg-
mond a/d Hoef, €1716, 67, Egmond-
Binnen, €1745, 24

Dan

Een valse stem zegt ad rem:
Hier valt niets te dingen.
Vals is voor mij gewoon.
Want zou ik zuiver zingen, 
dan val ik uit de toon.

                         JéGé

DAT De Hoeverveiling, die volgens 
de laatste traditie in november wordt 
gehouden, ook dit jaar niet door gaat.
DAT zaterdag 13 november van 10 
tot 12 uur de oud papier weer bij de 
Schulp staat.

Vergunninghouders kunnen sinds 
deze week vergunning aanvragen
Groen licht voor digitale par-
keervergunningen
Vanaf 1 januari 2022 stapt de ge-
meente Bergen definitief over naar 
digitale parkeervergunningen. Het pa-
pieren vignet maakt dan plaats voor 
een digitale vergunning op kenteken. 
Sinds deze week kunnen alle vergun-
ninghouders via www.parkeerservice.
nl/bergen een digitale vergunning 
aanvragen, het kenteken van een 
nieuwe auto aanpassen of andere 
informatie opzoeken. Wethouder Erik 
Bekkering is blij dat de seinen nu op 
groen staan: “Het aanvraagproces is 
helemaal onder de loep genomen, 
extern beoordeeld en veilig bevonden. 
Dat geeft ons alle vertrouwen om 
deze stap nu definitief te zetten.”

Bewoners- en bezoekersvergun-
ning meteen geldig
Bewonersvergunningen en bezoe-
kersvergunningen zijn makkelijk aan 
te vragen met een persoonlijke DigiD 
en zijn na aanvraag (en/of betaling) 
meteen geldig. Andere vergunningen 
zijn aan te vragen met het digitale 
aanvraagformulier op de website. Het 
oude papieren vignet is geldig tot en 
met 31 december. Vergunninghouders 
hebben hierover vandaag informatie 
ontvangen. 

Veilig gebruik van gegevens
Eerder werd de datum voor het aan-

vragen van digitale parkeervergun-
ningen bij Coöperatie ParkeerService 
uitgesteld. Er was extra tijd nodig om 
het aanvraagproces en de informatie 
die mensen moeten delen zorgvuldig 
te beoordelen. Dit aanvraagproces 
is gecontroleerd en veilig bevonden, 
mede door gebruik te maken van Di-
giD en E-loket. De gemeente kan nu 
dus veilig starten met het digitaliseren 
van de parkeervergunningen.

Maatwerk waar nodig
“Deze digitalisering is een belang-
rijke, maar ook grote verandering 
voor onze inwoners. Dat realiseren 
wij ons”, zegt Erik Bekkering. “We 
denken graag mee met onze inwoners 
die hulp nodig hebben, die er digitaal 
niet helemaal uit komen. Om ze op 
weg te helpen met de vergunning en 
ze daarmee ook digitaal vaardiger te 
maken.” 

Informatie over het aanvragen en het 
gebruik van de digitale vergunningen 
is te vinden op de website www.par-
keerservice.nl/bergen. Parkeer Service 
helpt inwoners verder bij vragen of als 
het niet lukt om een vergunning digi-
taal aan te vragen. Zij zijn bereikbaar 
via telefoonnummer (033) 247 3000 
of via e-mail www.parkeerservice.nl/
bergen. 

OPINIE 
We zijn Jojo gebeuren Corona zat

Nu de besmettingen weer omhoog 
vliegen en de afgekondigde maatre-
gelen door het demissionaire kabinet 
zorgen voor onrust onder de bevol-
king. Je vraagt je hardop af waarom 
geen lockdown voor de lange termijn 
met structurele oplossingen. Opera-
ties worden weer uitgesteld, vrijwil-
ligers die toch al overal tekort zijn 
worden opgescheept om QR controles 
uit te voeren, restaurants en de gehele 
horeca staan weer voor het blok, bij 
de voetbal moet iedereen boven de 
18 jaar gevaccineerd zijn anders niet 
sporten. Je vraagt je meteen af waar-
om iedereen geen vaccinatie heeft ge-
had? Het is allemaal vrijblijvend wat 
het kabinet roept, geen enkele daad-
kracht, en geen verplichting. We zul-
len er mee moeten leven dat de Co-
rona nooit meer verdwijnt, net zoals 
de griep, die komt ieder jaar weer te-

rug. Het allergrootste probleem is het 
personeelstekort in de zorg. Er zijn de 
aflopen jaren ziekenhuizen gesloten, 
waarom geen ziekenhuis of zorgin-
stelling voor besmette patiënten dan 
kan de reguliere zorg in het streek-
ziekenhuis gewoon doorgaan. Mijn 
vrouw zou deze week ook geopereerd 
worden aan haar sleutelbeen, afgelo-
pen week werd zij afgebeld omdat er 
geen plaats is en bedden vrijgehou-
den moeten voor de Coronapatiënten. 
Nou kan zo’n operatie best uitgesteld 
worden maar er zijn ook schrijnende 
gevallen waarbij uitstel nare gevolgen 
heeft.. vrijdag kondigt het demissio-
naire kabinet waarschijnlijk nieuwe 
maatregelen en de coronapas aan en 
dan zal de horeca wel weer getroffen 
worden. 
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De Woerdense Kaasboer

EXTRA PITTIGE   500 gram  3,95

Bij aankoop van kaas
Overjarige BOERENKAAS (brokkelt iets) 500 gram    3,95

EXTRA PITTIGE 500 gram 3,95

Belegen KOMIJN (ook heerlijk voor blokjes)  500 gram  4,95

10 eieren voor  €1.00

Hollandse GATENKAAS superstunt 500 gram 3,95

botermalse runder entrecotes
                 topkwaliteit uit de beemster        3 voor maar
kippendijenfilet
                        let op!!!       nu heel kilo voor maar
prachtig mooie rundersucadelappen
                  topkwaliteit uit de beemster   500 gr voor maar

lamskotelettenlamskoteletten
(van texel) per 100 gr(van texel) per 100 gr  3,983,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,989,98

9,989,98

9,989,98

de allerlekkerste

ouderwets
lekker

botermals

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur
volg ons nu ook op Facebook

heerlijk gekruid

Warm gebakken
LEKKERBEK

2 voor € 8,-
Alleen tegen inlevering van de bon

3e GRATIS

Ouderwets gerookte
ZALM BUIKEN 
(als paling gelijk)
van 500 gr € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon
500 gr € 7,50

✄
    

Verse
GAMBA’S

helemaal schoon
van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van de bon
kilo € 12,50

✄
    

✄
    

✄
    

mooie GROTE

Verse
ZALM FILETS
van kilo € 28,50
Alleen tegen inlevering van de bon
kilo € 14,95
zeer goed om in te vriezen

Top Kwaliteit 

Vers schoongemaakt

max .5 kilo per klant

MOOIE DIKKEMOOIE DIKKEMOOIE DIKKEMOOIE DIKKE

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Zoete MANDARIJNEN   2 kilo € 5.00
PERSSINAASAPPELS vol sap 
                                               4 kilo € 5.00
GOUDREINETTE Boskoop 
                                               2 kilo € 2.50
HANDPEREN Comice     2 kilo € 2.50
Vers gesneden BOERENKOOL 
                                             2 voor € 2.50

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse ROOMBOTER CAKE         1 voor € 3,50 + 1 gratis!!!
SLAGROOM SOESJES                      30 voor € 5,- + 30 gratis!!!
BOSSCHE BOLLEN                                 3 voor € 5,- + 3 gratis!!!
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een afbak ciabatta gratis!!!

Digitaal verzending naar het CBR ( via zorgdomein) rijbewijs-
keuring A, BE, CE, DE en code 95.

Locatie: Dorpshuis Hanswijk Hanswijk 1, 1934 CP Egmond aan den Hoef
 Data: wekelijks.

Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 
06-14716543  

Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com
Ook inwoners uit omliggende gemeenten 

zijn van harte welkom.

Tweede opvoering: "Ziet mijn Egmond-Binnen daar"
Voldeed de eerste opvoering op 24 okt. van de film van Hans van Denzen door diverse oorzaken niet geheel aan de ver-
wachtingen, de volgende op 21 nov zal het vast wel gaan doen. Op verzoek van velen besluiten beelden van een busreis 
uit 1988 deze voorstelling. De kaartverkoop, a 3 euro p.p., uitsluitend van uit de Schulp, gaat in op 15 nov. Ook nu is door 
alle maatregelen het aantal plaatsen beperkt tot 60.

Opnieuw nederlaag Egmondia.
Egmondia is er niet in geslaagd om in de thuiswedstrijd tegen Saenden de punten in eigen huis te hou-
den. De eerste helft ging redelijk gelijk op al dient gezegd te worden dat de bezoekers het betere van het 
spel hadden. Egmondia was vaak te onrustig aan de bal waardoor de nauwkeurigheid soms ver te zoeken 
was. Grote kansen voor beide doelen waren er niet. Maar de aanvallende acties van Saenden waren toch 
wel wat gevaarlijker. Een keer leek Marc Min de keeper met een boogbal te verassen, maar deze werd 
op de doellijn geassisteerd door een verdediger.

In de tweede helft was het eigenlijk 
binnen tien minuten gebeurd met 
de blauwwitten. In de 53ste minuut, 
na slordig balverlies op het midden-
veld en in de 63ste minuut nadat er 
een zee van ruimte werd weggege-
ven stond er 0-2 op het scorebord 

door Damian Wijndal (de broer van 
Owen Wijndal van AZ). Er ontstond 
voor Egmondia slechts één grote 
mogelijkheid op de aansluitingstref-
fer. Deze was echter niet besteed 
aan Justin Recourt. De spits van Eg-
mondia is nog steeds zoekende naar 

zijn glanzende topvorm van voor de 
coronatoestanden. Om toch nog tot 
die aansluitingstreffer te komen, wis-
selde trainer Tristan Ooms in een alles 
of niets poging een verdediger voor 
een aanvaller. Het werd in dit geval 
niets, want doordat er nu nog meer 
ruimte ontstond profiteerde de gasten 
hier optimaal van en brachten de 0-3 
eindstand op het scorebord. 
Zondag thuis tegen S.V.A. zal Egmon-
dia uit een ander vaatje moeten tap-
pen, strijd moeten leveren en zeker 
moeten proberen om wat meer rust in 
balbezit te creëren. 

Foto’s Cor Mooij Tekst Kees 
Kager

Huub de Graaff 

Damian Wijndal 2-0

Justin Recourt

Bridgesoos Torenduin 

Uitslag 1 november 2021
1/2.Thea en Riet 61% 1/2.Gerda en 
Wiom 61% 3.Gre en Bertus 56% 
4.Mar en Hendrien 52% 5.Anneke en 
Kees 50% 6.Hetty en Nammen 48% 
7.Anneke en Pum 45% 8.Ali en Niek 
39% 9.Joke en Nettie 36%

Artiance in de Kapberg; een spannend project
Galerie De Kapberg sluit dit jaar af met een bijzondere tentoonstelling. Ook dit jaar waren er beperkin-
gen. De eerste twee tentoonstellingen moesten we vanwege de coronamaatregelen afgelasten en later 
in het jaar begonnen we voorzichtig met ons programma. 

Artiance Kunstschool Speciaal is een 
ontwikkelingsgerichte dagbesteding 
op het gebied van beeldende kunst. 
Getalenteerde mensen met een indi-
catie vinden hier een veilige plek om 
zichzelf te ontplooien in een breed 
spectrum aan beeldende technieken. 
Bij de kunstschool hangt een kunst-
academische sfeer die de kunstenaars 
in spe uitdaagt om nieuwe creatieve 
wegen te bewandelen en hun moge-
lijkheden te onderzoeken. De kunst-
school heeft een vierjarige scholing 
en een werkatelier, waar men de kans 
heeft eigen werk te maken en te ex-

poseren. Wij werken enkel met vakbe-
kwame docenten die ook zelf actief 
zijn in de kunst. De expositie in Gale-
rie de Kapberg is voor ons een mooie 
kans om onze kunstenaars te presen-
teren. De mensen van het werkatelier 
exposeren elk een werk die de kern 
van hun kunstenaarschap laat zien. 
Van de leerlingen van de kunstscho-
ling tonen we enkele uitgevoerde op-
drachten. We hebben op dit moment 
twee jaargangen, een eerste jaars en 
een derdejaars groep. Er worden ook 
grote school-brede kunstprojecten 
gedaan in de Kunstschool, altijd rond-

om een maatschappelijk thema. We 
laten tijdens deze expo enkele werken 
uit het aRRRRRt project zien. Dit pro-
ject draaide om de ‘plastic waste pro-
blematiek’. We hebben experimenteel 
gewerkt met afvalmateriaal en gepro-
beerd zodoende waarde te creëren 
met waardeloos materiaal.’

De tentoonstelling is te zien van 12 
november tot en met 12 december op 
vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur.  Wie meer 
wil zien van de galerie: www. galerie-
dekapberg.nl.


