
Afvalinzameling vanaf 2023 in eigen beheer
Nog ruim een jaar neemt HVC de afvalinzameling in Bergen voor zijn rekening, daarna neemt de werkor-
ganisatie BUCH het stokje over. Het huidige contract met HVC loopt eind 2022 af. Beide partijen deden 
een aanbod voor de dienstverlening vanaf 1 januari 2023. Niet alleen is het aanbod van de werkorga-
nisatie financieel gunstiger, ook de lokale kennis en de korte lijnen met andere taken van de BUCH-
werkorganisatie -zoals wijkbeheer en handhaving- zijn belangrijke pluspunten.

Wethouder Erik Bekkering: “We heb-
ben hoge ambities wanneer het gaat 
om het terugbrengen van onze kilo’s 
restafval en het hergebruiken van 
grondstoffen. De inzet van onze inwo-
ners maakt daarbij het verschil, dus 

willen we hen ondersteunen en faci-
literen om hun afval zo goed mogelijk 
te scheiden. Door de inzameling zelf 
te doen, verwachten we onze inwo-
ners beter te kunnen bereiken, eerder 
feedback te krijgen en daar sneller op 
te kunnen reageren. We zijn immers 
elke dag op straat en in de wijken aan 
het werk en we spreken inwoners re-
gelmatig over allerlei onderwerpen.” 

De BUCH-werkorganisatie heeft con-
tacten met alle buurt- en wijkvereni-
gingen binnen de gemeente en heeft 
meerdere wijkbeheerders, handha-
vers en gebiedsregisseurs in dienst. 
Zij kunnen snel worden betrokken, 
bijvoorbeeld bij klachten over bij 
plaatsingen of overvolle containers. 
Ook informatie over verbouwingen 

of wegomleggingen komt snel en ge-
makkelijk bij de inzamelorganisatie. 

Dit jaar en komend jaar werkt de ge-
meente samen met HVC verder aan 
de ambities uit het grondstoffenbe-
leidsplan. Zo start HVC eind dit jaar 
met de invoering van de rolcontainer 
voor Plastic, Metaal en Drinkverpak-
kingen (PMD). Inwoners hebben 
hierover een brief ontvangen en bin-
nenkort start de HVC een uitgebreide 
communicatiecampagne.

Meer informatie over afval en het 
grondstoffenbeleidsplan ‘Van afval 
naar grondstof 
2022-2030’ vindt u op www.bergen-
nh/afval.
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www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238
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“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
MODERN VINTAGE

SPEELGOED HUISRAADKLEDING DECORATIE SERVIESBOEKEN - MUZIEK

of

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

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider
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Margriet Blaauboer stopt bij de thuiszorg

Op 10 november heeft het thuiszorgteam van Evean een afscheidsfeestje voor Margriet Blaauboer geor-
ganiseerd. Na 47 jaar in de zorg te hebben gewerkt was het mooi geweest. Door een bepaalde regeling 
kon Margriet er eerder uit. In 47 jaar is er natuurlijk heel veel veranderd. Er zullen goede maar ook min-
der goede veranderingen zijn geweest. Ondanks alle veranderingen waren de cliënten nummer 1 voor 
Margriet. Zij was er, met alle respect, nog een van de oude stempel.

Uiteraard krijg je met sommige men-
sen een band, zeker als je er langer 
komt. Het is misschien niet profes-
sioneel, maar wel menselijk. Je bent 
een mens en je gaat met mensen om. 
Dat is heel mooi. Je maakt mooie en 
trieste dingen mee. Mooi als mensen 
hun dankbaarheid tonen en dat je 
ervaart iets voor een ander te beteke-
nen. Triest als je cliënten helpt tot aan 
hun levenseinde, maar ook dan is het 
mooi om dienstbaar te kunnen zijn.
Margriet was, zo zou je het kunnen 

zeggen “het gezicht van de thuis-
zorg” in de Egmonden.
Ook voor haar collega’s was zij met 
haar jarenlange ervaring een vaste 
baken bij soms moeilijke momenten. 
Je kon bij haar altijd je verhaal kwijt, 
vond een luisterend oor, een goede 
raad en soms een troostende arm om 
je heen. 
Margriet, die gek is op paarden werd 
vorige week opgehaald met de paar-
dentram. Haar collega’s waren uitge-
rust in paard rijkleding. Eerst werd een 

bezoek gebracht aan de Egmondse 
bierbrouwerij Sancti Adalberti, waar-
na de Alpaca boerderij werd bezocht. 
De middag werd afgesloten met een 
etentje bij restaurant “Vlackbij”.
Daar werd heerlijk gegeten en natuur-
lijk over heel veel dingen nagepraat.
Margriet mag nu gaan genieten van 
rust, geen werkdruk en van het vrije 
leven. Het is haar van harte gegund.

Foto’s Cor Mooij

Fabio Pravisani in finale Premio internationale 
Michelangelo Buonarroti
Onze Egmondse ijsmaker en beeldhouwer/kunstenaar Fabio Pravisani is doorgedrongen tot de finale van 
de 6e editie van de “Premio internationale Michelangelo Buonarroti” in Seravezza in Italië. Er zijn prijzen 
te verdienen in verschillende disciplines namelijk literatuur, schilderkunst, fotografie en beeldhouw-
kunst. Dit weekend is de uitslag bekent geworden waarbij Fabio wel tot de finale was doorgedrongen 
maar niet in de prijzen is gevallen. Later deze maand zullen de winnende onderdelen op FB geplaatst 
worden en is het online te bekijken. 

Fabio die al vele kunstwerken in het 
land heeft staan heeft ditmaal een 
portret van zijn moeder gemaakt. Het 
was tijdens de lockdown waarbij zij 
zeer verdrietig was en zij  een zware 
tijd had in die periode. “Ik vind het 
juist zo mooi omdat ze sip kijkt en het 
beeld meer karakter heeft,” aldus Fa-
bio die de hele winter aan het beeld-
houwen is en vele inspiraties opdoet. 
In Egmond aan Zee staat het beeld 
van het vissersvrouwtje dat uitkijkt 
over zee, onder aan de voet van de 
vuurtoren duin aan de boulevard. 

Tekst Cor Mooij, 
Foto Fabio Pravisani

DORPSGENOTEN                                                                                     2                                                                   17 NOVEMBER 2021 - NR. 869

Tot het laatste toe wilde je leven, 
door je sterke wil hiertoe gedreven. 

Je geest nog op volle kracht, 
maar over je lichaam had je geen macht. 

 
 

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar voor alles 
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van 
het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder 

 
Anna Elisabeth Blaauboer - Groen 

- Annie - 
 

4 december 1929  Egmond aan Zee  11 november 2021 
 

Weduwe van Jogchem Blaauboer 
 
 

 
    Gerrit en Margriet 
    Henk en Trudy 
    Jogchem 
    Jan en Dida 
    Arjen en Petra 
    René 
 
    Klein- en achterkleinkinderen 
 
 
 
J. Blaauboer 
Duinstraat 29 
1931 GN  Egmond aan Zee 
 
Mamma is thuis. Liever geen bezoek. 
 
Gelegenheid tot condoleren woensdag 17 november  
tussen 19.00 en 20.00 uur in het Verenigingsgebouw 
aan de Julianastraat 5 te Egmond aan Zee. 
 
De bijzetting in het familiegraf op de Algemene  
Begraafplaats te Egmond aan Zee zal in familiekring 
plaatsvinden. 

Het heeft ons goed gedaan zoveel belangstelling te hebben 

gekregen bij het overlijden van 

Pieter Dekker

“Berry”

Namens de familie

A.P. Dekker

W. Gravemaker

Vergunninghouders kunnen sinds deze week vergunning aanvragen

Groen licht voor digitale parkeervergunningen
Vanaf 1 januari 2022 stapt de gemeente Bergen definitief over naar digitale parkeervergunningen. Het 
papieren vignet maakt dan plaats voor een digitale vergunning op kenteken. Sinds deze week kun-
nen alle vergunninghouders 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 den-
ken 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. 

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 denken 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 moge-
lijk 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 
denken over aardgasvrije wijken, kli-
maat of afval. Het inwonerpanel dat 
nu start is een blijvend panel. “Wij 
benaderen u wanneer er iets speelt, 
zo mist u nooit een onderwerp. En je 
kunt per keer beslissen of je het the-
ma of onderwerp interessant vindt”, 
aldus de wethouder.
Wie kunnen deelnemen aan het inwo-

nerpanel? Iedereen die in de gemeen-
te 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 kun-
nen zij aangeven welke expertise zij 
hebben en willen inzetten voor het 
panel. 

Deelnemers ontvangen een aantal 
keer per jaar via e-mail een uitno-
diging om mee te denken over een 
thema of advies te geven over een 
onderwerp. Dat kan zijn via een digi-
tale enquête of online 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 ge-

stopt. De medewerkers van het parti-
cipatieloket van de gemeente beheren 
de gegevens van het panel en gebrui-
ken de gegevens alleen voor dit doel.

Wie heeft deelgenomen aan een ac-
tiviteit van het panel, ontvangt na 
afloop altijd een bericht over het ver-
volg. 

Aanmelden voor het panel kan via 
www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Naast 
een aanmeldformulier, staan daar de 
voorwaarden die gelden voor deel-
name aan het panel. Bijvoorbeeld: 
‘Wat is de rol van het panel?’, ‘Hoe 
gaat de gemeente om met mijn gege-
vens?’ Wie hierna nog vragen heeft, 
kan contact opnemen met de me-
dewerkers van het participatieloket 
van de gemeente via participatie@
bergen-nh.nl.

WIJ VERNEMEN DAT Op 9 
november groep 1/2b van basisschool 
de Windhoek een bezoekje gebracht 
heeft aan restaurant Nieuw Wes-
tert. Ze kregen een warm welkom! De 
kinderen hebben rond mogen kijken 
bij de tafeltjes en zelfs in de keuken. 

Dit was een prachtige afsluiting voor 
het thema restaurant waar de klas de 
afgelopen weken over heeft gewerkt. 
DAT Aan de Dorpskroft de vuilcon-
tainers al enige dagen vol waren en 
werd de rommel eromheen alsmaar 
groter. Maar dit vosje zag zijn kans 
waar en stond heerlijk te smullen 

van de overblijfselen. De vos schijnt 
al meer gezien te zijn in de wijk. Hoe 
leuk is dit!
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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

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

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 
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Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Bent u iemand die:

Of kent u iemand in één van bovengenoemde 
situaties?

De professionals en de vrijwilligers van ‘tHuis 
Lioba  in Egmond Binnen staan dag en nacht 
voor u klaar om (palliatieve) respijtzorg te 
verlenen. Er verblijven maximaal vier gasten in 
de sfeervolle vleugel van het Liobaklooster 
omringd door een prachtige tuin. De duur van 
het verblijf varieert per gast. De bekostiging valt 
meestal binnen de voorwaarden van de 
zorgverzekering, afhankelijk van de indicatie.

Maak een afspraak om te kijken welke 
aandacht we u kunnen geven.  

Info@thuis-lioba.nl
www.thuis-lioba.nl
072-2029163

herstellende is van een behandeling of 
operatieve ingreep en waar thuis geen 
afdoende verzorgingsmogelijkheden zijn?
in de palliatieve fase van het leven is en 
behoefte voelt om in een rustige omgeving 
te verblijven en bij eventuele behandelin-
gen helemaal ontzorgd te worden?

, een oase van rust

Uw plek voor tijdelijke zorg

een chronische ziekte en/of een 
lichamelijke beperking heeft en uw 
mantelzorger(s) even wilt ontlasten?
langdurig mantelzorg geeft en nieuwe 
energie nodig heeft om daarna de 
verzorging van uw naaste weer aan te 
kunnen? 

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

“Mooij gezien”  
Een terugblik uit het verleden

Van en Over 
Egmondse gebeurtenissen  

De laatste herinnering aan 
de mobilisatie
Dit is de tekst die een groep gemobiliseerde militairen op een bord 
vasthielden onderaan de vuurtoren. De foto stamt waarschijnlijk te-
gen het einde van de tweede wereldoorlog in 1944. Op de onderste 
rij, tweede van rechts is de enige Egmonder op de foto. Het was aan-
nemer “Piet van Klaas van Aal” (20-09-1888 tot 06-04-1944) Diens 
vader was de architect van het Kurhaus. 

Zijn grootvader was Gerrit Wijker, één 
van de duikers naar het goud van de 
Lutine die in 1859 een aantal goud-
staven naar boven had gebracht op de 
Egmonder BOM schuit. De Egmonders 
zijn er in die tijd niet slechter van ge-
worden. Als de verhalen echt zijn had-
den zij 75 zilverstaven en 275 staven 
goud onder het zand verstopt. Toen 
de stormwind oplaaide en hij na en-
kele weken terugging naar het wrak 
waren vele staven onder het zand 
verdwenen. In Egmond en Heiloo zijn 
enkele huizen vernoemd naar de Lu-
tine. In de Voorstraat bij de Rondo t/o 
Post aan Zee en in Heiloo op de Ken-
nemerstraatweg staat een zwarte villa 
met naam Lutine. De hele geschiede-
nis van de Lutine staat in het boek 
van Martin Hendriksma over de span-
nendste goudjacht ooit in Nederland.
Op de bovenste rij van de foto staat 
links ‘Hendrikus Maria Johannes van 
Workum’ (04-05-1895 tot 13-09-
1955) Deze man kwam uit Arnhem en 
woonde tijdens de mobilisatie in bij de 
familie de Graaff in de Noorderstraat.  

De dochter van de Graaff, Mien, (17-
11-1898 tot 26-08-1977 werd later 
Van Workums vrouw. Zij begonnen 
op de hoek van de Noorderstraat 23 
naast Jan Visser de bakker, een elek-
trische apparaten zaak. Deze zaak 
werd later overgenomen door Lenie 
de Graaf (van Cees Zeilemaker) en zij 
verhuisden naar de hoek van de Duin-
straat en de Schinkelstraat.
Wie de andere mensen zijn op de foto 
is mij niet bekend.

Tekst Cor Mooij 

Blauwdruk Het Kurhaus

INGEZONDEN: Onbegrip voor aange-
kondigde frequentie ophalen GFT 
We krijgen er een container bij stond er in de brief die we deur aan 
deur kregen vorige week. PMD voor plastic, blik, verpakkingen en 
dergelijke. Weer een bak erbij is niet altijd gewenst, maar we doen 
het voor het milieu he? Daardoor is er minder restafval, dat snap-
pen wij allemaal. Dus concludeert de gemeente dat de ophaalfre-
quentie naar beneden kan.1 keer in de 3 weken voor alle bakken.

Snappen wij ook voor PMD en Rest 
afval, maar ook de frequentie van de 
GFT container????? De gemeente 
schijnt te denken dat we dan ook 
plots minder GFT afval hebben. Of 
denkt de gemeente dat ons gras is 
verandert in kunstgras wat ook in de 
PMD container kan? Nu hebben wij 
al 2 grote GFT bakken die het tuin-
afval maar net aankunnen tijdens 
snoeien, groeien en het vallen van 
de bladeren. Stiekem deed ik al eens 
gras in de Rest container, maar die 
lieten zij staan. (begrijp ik) In deze 
herfstmaanden zie ik ook lozingen 
in de natuur van tuinafval, bijvoor-
beeld in het Robbenzand. GFT heeft 
nu eenmaal de nare eigenschap te 
gaan rotten en wordt het er allemaal 
niet hygiënischer op met die plannen 

van de gemeente. Een aantal jaren 
geleden haalde de gemeente de GFT 
bak nog weleens elke week op i.v.m. 
de temperaturen en de hygiëne in de 
zomermaanden. Weet u nog? Dus nu 
we zoveel bakken hebben moeten er 
keuzes gemaakt worden. Kunstgras, 
alles met grind of de hele tuin bete-
gelen?
Hopelijk ziet ook de gemeente in dat 
dit een duidelijke inschattingsfout is.
Zeker ook in het kader van “Hou je 
tuin groen en verwerk je eigen regen-
water”
Of denkt de gemeente dat met de 
jaren het tuinafval minder wordt of 
zelfs kan veranderen in PMD of zo.  
Deze actie wordt door ons niet be-
grepen.
Peter Klaver

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef

+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl

www.remoraproducties.nl

Nog slechts enkele weken te gaan en dan is de uitslag bekend van de beste foto van het jaar 
in Dorpsgenoten Egmond. U kunt nog steeds meedoen voor het mooiste plaatje. Stuur uw 
mooiste foto in hoge resolutie 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 16.30 uur. 
De winnaars krijgen bericht.
Veel succes!! Cor Mooij

De winnaar van deze week is Marian Zwaan met een sprookjesachtige foto 
s’morgens vroeg op de Nollen met een laaghangende mist in de duinen
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Familieberichten

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Foto Wedstrijd Dorpsgenoten

ANNO NU
uitvaartverzorging

Petra van der Meer

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

Geleefd zoals ik wilde en gegaan zoals ik wilde

Nicolaas Maria Dekker
Co

Alkmaar                                 Egmond aan den Hoef
1 oktober 1958               8 november 2021

Correspondentieadres: Prinses Irenelaan 23
1934 EC  Egmond aan den Hoef  
Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Evean, de Zorgcirkel, 
dokter Frank van Gelderen en José Boots voor  

de liefdevolle zorg en ondersteuning.

Wil en Piet † 
Jan en Lenie

Gerard en Joke
Ineke en Wim

Cocky en Gerard †

Aad en Ellen
Joke en Jos †
Dikkie Dik 

Neven en nichten

9 nov 2006                                                     9 nov 2021

In liefdevolle herinnering

PIETER WIJN

Al 15 jaar ben je weg
De tijd gaat voorbij

Maar het gemis blijft

 Nellie Wijn-Kroonenberg
 je kinderen en kleinkinderen

Onderstaande advertentie is abusievelijk 1 week te laat geplaast
excuses daarvoor

Reactie burgemeester Voskuil op strengere 
coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie over de strengere coronamaatregelen vrijdagavond zegt burge-
meester Lars Voskuil dat de Sinterklaasintochten vooralsnog kunnen doorgaan. Hij vraagt speciale aan-
dacht voor de horeca die weer te maken krijgen met aangescherpte maatregelen. En hij roept iedereen 
op om de strengere maatregelen in acht te nemen. 

De tekst is als volgt:
"Beste inwoners en bezoe-
kers van de gemeente Ber-
gen,
Afgelopen vrijdag heeft het 
kabinet nieuwe coronamaat-
regelen afgekondigd. Waar 
we dachten dat we met el-
kaar op de goede weg waren 
en er steeds meer mogelijk 
werd, moeten we nu helaas 
weer een stap terug doen. 
Dat is teleurstellend, niet in 
de laatste plaats voor onze 
inwoners en in het bijzonder 
de horeca.
Het goede nieuws is dat zoals 
het er nu uitziet de Sinter-
klaasintochten wél door kun-
nen gaan. En dat was natuur-
lijk ook een punt van zorg.
Helaas loopt het aantal be-
smettingen in hoog tempo 
op ondanks dat velen al zijn 
gevaccineerd. De druk op de 
zorg neemt toe en de regulie-
re zorg dreigt weer verder te 
moeten worden afgeschaald. 

Dat moeten we met elkaar 
proberen te voorkomen.
Daarom is het ontzettend 
belangrijk dat wij ook nu de 
aangescherpte maatregelen 
nauwkeurig nakomen: houd 
1,5 meter afstand, schud 
geen handen en ontsmet je 
handen vaak. Ontvang thuis 
maximaal vier personen per 
dag. En werk thuis waar dat 
kan.
Natuurlijk begrijp ik dat we 
allemaal onze collega’s wil-
len zien en juist ook dat soci-
ale contact heel belangrijk is. 
Maar het is nu verstandiger 
om thuis te werken. En als u 
een beroep heeft waar het 
echt niet anders kan, zorg 
dan dat u ook op uw werk 
de veiligheidsmaatregelen in 
acht neemt.
En heel belangrijk, laat u bij 
klachten altijd testen. Ook 
als u denkt dat het maar een 
griepje is.
Zoals ik al zei kunnen de Sin-

terklaasintochten zoals het 
er nu naar uitziet doorgaan. 
Als u naar de intocht gaat en 
er een mooi kinderfeest van 
gaat maken, hou dan wel de 
maatregelen in acht. Hou af-
stand en schud geen handen. 
Dan hebben we een veilige 
intocht. Dat is ook beter voor 
de Goedheiligman.
Onze ondernemers en vooral 
de horeca krijgen ook weer 
nieuwe maatregelen. Zo ver-
andert de sluitingstijd. De 
niet- essentiële winkels gaan 
om 18.00 uur dicht en de ho-
reca en essentiële winkels om 
20.00 uur. Dat vraagt heel 
veel van hen en ik ben trots 
op onze Bergense onderne-
mers die daar tot nu toe echt 
goed mee omgaan. We kun-
nen ze allemaal een steuntje 
in de rug geven. Ga bijvoor-
beeld eens lunchen, of drink 
een kopje koffie op het ter-
ras. Het zijn maar hele kleine 
gebaren maar al die kleine 
dingen samen helpen echt.
Heel veel mensen hebben 
zich al laten vaccineren, nog 
niet iedereen. Dat blijft een 
persoonlijke keuze maar 
denk er nog eens goed over 
na als u zich nog niet heeft 
laten vaccineren. Of het toch 
niet verstandig is om dat als-
nog te laten doen. U kunt 
contact opnemen met de 
GGD als u dat alsnog wilt la-
ten doen.
Alleen samen krijgen we co-
rona eronder. Ook in onze 
mooie gemeente Bergen."

Burgemeester Lars Voskuil
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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

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Wildseizoen is begonnen! Wildseizoen is begonnen! 
  

Wilt u een feestje organiseren op een prachtige Wilt u een feestje organiseren op een prachtige 
locatie? U kunt bij ons terecht.locatie? U kunt bij ons terecht.

Donderdagavond Donderdagavond 
Gesudderde parelhoen €21,50Gesudderde parelhoen €21,50

Koffie | Lunch | DinerKoffie | Lunch | Diner
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondagwoensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

www.het-woud.nlwww.het-woud.nl

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

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet

Iedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur

Bezoek burgemeester en wethou-
der aan horeca Egmond
Het kabinet kondigde vrijdag strengere coronamaatregelen aan. Bur-
gemeester Lars Voskuil laat weten dat de Sintintochten vooralsnog 
door kunnen doorgaan. Met inachtneming van de maatregelen. “Dan 
hebben we een veilige intocht. 

Dat is ook beter voor de Goedheilig-
man.” De reden voor de aanscherping 
van de maatregelen is dat het aantal 
besmettingen in hoog tempo oploopt 
ondanks dat velen al zijn gevacci-
neerd. De druk op de zorg neemt toe 
en de reguliere zorg dreigt weer verder 
te moeten worden afgeschaald. “Dat 
moeten we met elkaar proberen te 
voorkomen”, aldus de burgemeester. 
“Daarom is het ontzettend belang-
rijk dat wij ook nu de aangescherpte 
maatregelen nauwkeurig nakomen: 
houd 1,5 meter afstand, schud geen 
handen en ontsmet je handen vaak. 
Ontvang thuis maximaal vier perso-
nen per dag. En werk thuis waar dat 
kan.”

De burgemeester vraagt speciale 
aandacht voor de horeca die weer 
te maken krijgt met aangescherpte 
maatregelen. Samen met wethouder 
Erik Bekkering (Economische Zaken) 
bezocht hij zaterdagmiddag de horeca 
in de gemeente Bergen, dus ook in de 
Egmonden. Die bezoeken werden op 
prijs gesteld. “De veerkrachtige hou-
ding en positieve grondhouding bij de 
ondernemers vielen ons op”, zegt Erik 
Bekkering. “Door de ervaringen na 
1,5 jaar corona zijn ze sterker gewor-
den om met plotselinge verandering 
om te gaan. De vraag is nu hoe lang 

dit gaat duren en komen er wellicht 
nog meer maatregelen?” 
De eetgelegenheden zijn blij met 
het feit dat de horeca om 20.00 uur 
dichtgaat, want zo kan nog een vol-
waardige shift worden gedraaid. Aan-
vankelijk was er sprake van 19.00 uur. 
De natte horeca is hier natuurlijk niet 
blij mee.
Burgemeester Voskuil is trots op de 
ondernemers die tot nu toe goed om-
gaan met corona. Volgens hem kan 
iedereen ondernemers het allerbeste 
helpen door mee te werken aan de 
regels waaraan de horeca en winkels 
vanuit Den Haag zijn gehouden. “Dus 
laat uit jezelf je QR-code en legitima-
tie zien als je binnenkomt, wacht niet 

tot er om moet worden gevraagd.” 
Gevraagd naar mensen die ervoor kie-
zen om zich niet te laten vaccineren of 
geen QR-code te laten zien, is de re-
actie van de burgemeester helder: “Ik 
respecteer de persoonlijke keuze van 
mensen om geen QR-code te hebben. 
Maar maak van jouw persoonlijke 
keuze niet het probleem van een res-
taurant of winkel die het hoofd boven 
water probeert te houden in moeilijke 
tijden. Door toch binnen te willen ko-
men waar zij je niet toe mogen laten, 
dring je jouw keuze aan hen op waar-
door zij in de problemen komen en 
dat is niet acceptabel.”

Dit

De lastpost is tevreden.

Hij slaagt met wat hem past.

Dit enkel om een reden:

Zorgen voor overlast.

                         JéGé

Sinterklaas in Egmond-Binnen
De Sinterklaas intocht bestaat dit jaar uit alleen een optocht door 
het dorp. De fanfare Eensgezindheid zal vooruit lopen en Sinterklaas 
volgt met zijn Pieten de muziek. Op zondag 21 november om 11 uur 
start de optocht vanaf de ingang van de Abdij aan de Vennewaters-
weg. Het is niet de bedoeling dat er achter de stoet aangelopen 
wordt. De mensen mogen langs de route staan om Sinterklaas en zijn 
Pieten welkom te heetten.  

De route start bij de Vennewatersweg 
richting het westen. De Herenweg 
wordt overgestoken naar de Duin-
weg. Direct rechtsaf de Esdoornlaan 
door tot het einde en via het Kerk-
plein naar de Haagdoornlaan. Aan het 
einde rechtsaf de Adelbertusweg op. 
De Herenweg weer oversteken naar 
de Abdijlaan en links de Krijt op. We 
willen dan bij de Ruygekroft linksaf en 
gelijk weer rechtsaf, om naar de Ty-

monskroft door te steken. De Heren-
weg weer oversteken naar de Visweg 
en de parkeerplaats bij Dorpshuis de 
Schulp is het eindpunt. Sinterklaas en 
de Pieten vertrekken direct weer om 
andere kinderen op te zoeken.  De 
muziek vereniging eindigt ook bij de 
sporthal. Het zou leuk zijn als de men-
sen die aan deze straten wonen de 
vlag uithangen en desnoods de straat 
versieren met vlaggetjes. 

Museum had prima seizoen
Het wat later begonnen seizoen is 
voor het Museum van Egmond in 
de Zuiderstraat prima verlopen met 
2200 bezoekers. Met begrip voor de 
nieuwe coronamaatregelen is echter 
besloten het museum iets eerder te 
sluiten dan de bedoeling was, dit om 
de vrijwilligers te ontzien. Het mu-
seum hoopt op 30 april haar deuren 
weer gastvrij te kunnen openen. Het 
goede nieuws is, dat op de website 
o.a. 60 bezienswaardigheden en be-

knopte wetenswaardigheden zijn te 
vinden over heden en verleden van de 
drie Egmonden. Zie www.museumva-
negmond.nl àTe zien in Egmond.

Aan de snelheid houden wordt beloond! 
Aftrap Safety-safe, 17 november, 
11.30 uur in Bergen
Een snelheidsmeter die goed 
weggedrag beloont! Die staat 
vanaf 17 november in Bergen, 
aan de Hoflaan. De Safety-safe, 
zo heet de snelheidsmeter, be-
loont weggebruikers die zich 
aan de snelheid van 30 km/uur 
houden door geld in de digi-
tale spaarpot te stoppen. Het 
totaalbedrag wordt besteed 
aan een door de bewoners ge-
kozen doel voor de buurt. Op 
woensdag 17 november 2021 
om 11:30 uur vindt de aftrap 
plaats aan de Hoflaan. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

De Hoflaan is een 30-km zone, waar 
door veel weggebruikers te hard 
wordt gereden. Bewoners hebben 
aangegeven dat ze zich hier zorgen 
om maken. Daarom heeft de gemeen-
te Bergen gekozen voor een inzet van 
de Safety-safe. Deze inzet wordt door 
de bureaus Keijzer en XTNT uitge-
voerd. 

Hoe werkt de Safety-safe?
Iedere bestuurder van een motorvoer-
tuig die zich aan de snelheidslimiet 
houdt en de snelheidsmeter passeert, 
zorgt ervoor dat er geld in de digitale 
spaarpot komt. Dit is direct zichtbaar 
op het bord. De Safety-safe staat vier 
weken in de straat. Daarna wordt het 
eindbedrag bekendgemaakt en be-
steed aan een door de bewoners ge-
kozen doel. In Bergen zal dit bedrag 
worden besteed aan een speelmoge-
lijkheid voor de kinderen. De Safety-
safe is een beproefd concept, dat 
eerder succesvol is ingezet in andere 
Nederlandse gemeenten. Op www.
safetysafe.nl staat meer informatie.

De inzet van de Safet-safe is mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de 
Provincie Noord-Holland. 

Coronamaatregelen
Door mogelijk verscherpte corona-
maatregelen kan het zijn dat de bij-
eenkomst aangepast wordt. In dat 
geval brengen wij u hiervan op de 
hoogte. 

EGMOND 
ALMANAK

WEGENS 
GEDEELTELIJKE 
LOCKDOWN GEEN 
ALMANAC

Bridgesoos Torenduin 
Uitslag 8 november 2021

1.Bertus en Gre 61% 2.Kees en Bep 

54% 3.Niek en Ali 52% 4.Hettie en 

Nammen 50% 5/6.Riet en Thea 49% 

5/6.Anneke en Pum 49% 7.Joke en 

Nettie 43% 8.Mar en Hendrien 42%
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De Woerdense Kaasboer

EXTRA PITTIGE   500 gram  3,95

Bij aankoop van kaas
BLACK LABEL snijbaar oud                        500 gram    4,95

EXTRA PITTIGE 500 gram 3,95

Alle soorten KRUIDENKAAS  250 gram  3,95

10 eieren €1.00

EXTRA PITTIGE KAAS 500 gram 3,95

runderkogelbiefstukken
                 topkwaliteit uit de beemster 3 lekkere voor maar

dikbevleesde kippenbouten
                        let op!!!       nu heel kilo voor maar
mooie schouderkarbonade
                  topkwaliteit uit de beemster heel kilo voor maar

runderriblappenrunderriblappen
uit de beemster  per 500 gruit de beemster  per 500 gr  9,989,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,989,98

4,984,98

9,989,98
de allerlekkerste

kakelvers

botermals

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

op=op

volg ons nu ook op Facebook

heerlijk gekruid

Warm gebakken
SCHAR

5 voor € 3,50
10 voor € 7,-

Ouderwets gerookte
PALING 
van 500 gr € 25,-
Alleen tegen inlevering van de bon
500 gr € 16,50

TOP-kwaliteit Verse
WIJTING

LET OP
2 kilo € 5,-

5 kilo € 10,- ✄
    

✄
    

Hollandse nieuwe
HARING
per stuk € 2,20
5 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon
6e GRATIS
65plus 3 voor € 5,-

VERS SCHOONGEMAAKT

Vers schoongemaakt

MOOIE DIKKEMOOIE DIKKE

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

BAKKER NIELS TAS
2 luxe afbak CIABATTA + 4 foccacia BOLLEN 
+ 1 pak SPECULAAS MOLENS + 1 zak WITTE PUNTJES 
+ 1zak KRUIDNOOTJES + 2 speculaas BROKKEN 
                                                                      Nu € 10,- + luxe broodtas GRATIS!!!

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  

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

Natuurwerkdag 2021 in de Abdijtuin Egmond
In de abdijtuin van Egmond waren afgelopen zaterdag zo’n 20 mensen die de handen uit de mouwen 
staken. Onder hen was de nieuwe burgemeester van de gemeente Bergen, Lars Voskuil. Deze mooie 
abdijtuin is jaarlijks één van de werklocaties tijdens de landelijke Natuurwerkdag. In de tuin zijn bomen 
gesnoeid, takkenrillen aangelegd en bollen geplant. Ook zijn zaailingen verzameld om op andere plaat-
sen te worden herplant.

De Natuurwerkdag vindt jaarlijks 
plaats op de eerste zaterdag van 
november en wordt in Noord-Hol-
land gecoördineerd door Landschap 
Noord-Holland. Dit jaar zijn er door 
het hele land meer dan 520 klus-
sen georganiseerd en hebben bijna 
15.000 mensen deelgenomen. Het 

doel is om aandacht te vragen voor 
‘groen vrijwilligerswerk’ en dat is dit 
jaar weer een succes geweest. 

De burgemeester werd ontvangen 
door Henk Hamers, de locatieleider 
in de abdijtuin. Hamers: “Er zijn za-
terdag in de tuin veel bollen geplant 
en de burgemeester heeft geholpen 

bij het uitspitten van zaailingen. Hij 
vertelde dat hij het erg naar zijn zin 
had gehad.” Na de werkzaamheden 
heeft de burgemeester een kort be-
zoek gebracht aan het museum en de 
winkel. Hij heeft de abt toegezegd op 
een ander moment de abdij te komen 
bezoeken.

Locatieleider Henk Hamers kijkt terug 
op een mooie dag en benadrukt dat 
nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn 
(Groenwerkgroep Abdij van Egmond 
(abdijtuinegmond.nl). Al sinds 2009 
is een vrijwilligerswerkgroep actief 
in de tuin van de Abdij van Egmond. 
Wekelijks en op de tweede zaterdag 
van de maand werken enthousiaste 
vrijwilligers aan het onderhoud van 
deze bijzondere plek. In overleg met 
de ‘tuinbroeder’ van de abdij werken 
ze in de verschillende tuinen die rond 
de abdij zijn aangelegd: onder meer 
een parkweide, cultuurtuinen, een 
boomgaard, een moestuin en een 
voedselbos. Wie interesse heeft kan 
zich aanmelden.

Kijk voor meer informatie over de Na-
tuurwerkdag: www.natuurwerkdag.nl.

Burgemeester Voskuil in de tuin van de Abdij aan het werk. 
Foto Hans Brouwer

Sinterklaas en Sint-Maartensgebruiken
Sinterklaas en Sint-Maarten zijn twee geversheiligen waar op veel plekken in de wereld een hele traditie 
ontstaan is. De beide feesten brengen mensen dichter bij elkaar en versterken hiermee de uitwisseling 
en het begrip tussen diverse gemeenschappen.

Sinterklaas is bekend als de kinder-
vriend die tijdens de nacht van 5 op 
6 december samen met zijn paard en 
Pieten geschenkjes brengt naar de 
huizen van de brave kinderen. Spe-
ciaal hiervoor zetten ze hun schoen 
met daarin een wortel, hooi en enkele 
klontjes suiker voor het paard van de 
Sint. Een zelfgemaakte tekening en 
een brief met hun wensen voor Sin-
terklaas liggen ernaast. ’s Morgens 
zijn de schoentjes leeg, maar is de ka-

mer gevuld met snoep en speelgoed. 
Typische Sintlekkernijen zijn figuurtjes 
in chocolade en marsepein, speculaas, 
mandarijntjes, chocolade muntstuk-
ken in goud- en zilverkleurig papier 
en kleine lettervormige droge koekjes. 
Op de pakjesavond zijn de cadeaus 
tegenwoordig veel elektronica ap-
paraten en mobieltjes. In Nederland 
werden Sinterklaas en Piet afgelopen 
zaterdag 13 november feestelijk ont-
haald. De intocht in Egmond aan Zee 

staat gepland op zaterdag 20 novem-
ber om 14.00 uur bij de strandopgang 
en in Egmond aan den Hoef op 28 
november in de Hanswijk om 14.00 
-15.00 uur.

Sint Maarten
Sint-Maarten wordt voornamelijk ge-
vierd rond 11 november. Het is ook 
de dag van het inluiden van het car-
naval op de 11e van de 11e. Tijdens 
de avond van 11 november zijn het 
kinderen die langs de huizen en win-
kels lopen met lampions, lantaarns 
en uitgeholde bieten met daarin een 
lichtje. Kinderen zingen liedjes van 

deur tot deur in ruil voor snoep of een 
mandarijn. Sint-Maartensvuren, een 
opeenstapeling van stro en takken 
en vaak vergezeld van een strooien 
pop, worden ontstoken in het zuiden 
van het land en in België. Net als bij 
Sinterklaas zetten kinderen daar ook 
hun schoen. Ook het zogenaamde 
‘grielen’ (graaien, grijpen, grabbelen, 
maar ook bedélen, uitdelen) is gelinkt 
aan Sint-Maarten. In Egmond aan Zee 
is het al een traditie om snel door de 
Voorstraat te lopen en overal te zin-
gen, want bij de ondernemers is het 
meeste te halen.

Tekst en Foto’s Cor Mooij,  
Linda de Rooij 
en de driemaster


