
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. 

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info22 DECEMBER 2021 - Nr. 874

WATERSTANDEN DECEMBER
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

Wij zorgen voor 
één aanspreekpunt 
zodat u kunt 
loslaten

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Els Rientjes
Uitvaartbegeleider

click & collect, 
bloemenkraam, 

kerstbomen 

voor meer info
nelisbaltus.nl

Herenweg 25
Egmond-Binnen
072 506 1488 

Geen
Er valt een blad. Buurman ziet het met een frons.
Want het valt op zijn pad, en dat blad is van ons.
Maar vanwege dat blad, van ons op zijn grond
neemt buurman al rad, geen blad voor de mond.                       JéGé

Terechte winnaars fotowedstrijd 
Dorpsgenoten 2021
De jury had een moeilijke taak om uit de meer dan 100 inzendingen de mooiste foto van 2021 te kiezen. 
Na de puntentelling van de vier juryleden Peter Jonker, Armando Jongejan, Rob Glas en Remi Beukers 
sprong er één iemand bovenuit die met haar foto’s meer keer in de prijzen viel binnen de top 10. 
Cor Mooij, voorzitter van de jury,” daarom had de jury besloten het bij de beste foto van 2021 te laten 
en haar gehele oeuvre te benoemen om andere fotografen ook een kans te geven in de eindrangschik-
king. Eigenlijk waren alle gepubliceerde foto’s in Dorpsgenoten winnaars, maar er kan er maar één de 
beste zijn, in dit geval Marian Zwaan.” 

In restaurant Comer aan de Boule-
vard zuid kwamen vele genomineer-
den naar de prijsuitreiking. Na een 
ontvangst met een kop koffie of een 
drankje aangeboden door Comer, gaf 
Cor Mooij de voorzitter van de jury 
namens Dorpgenoten een uitleg over 
de ingezonden foto’s en de jurering 
waarna de nummers 1,2 en 3 bekend 
gemaakt werden.
De derde prijs is voor Astrid Brondke, 
een toerist die vele maanden in Eg-
mond verblijft en met haar foto’s 
kracht uitstraalt. Haar winnende foto 
laat een surfer zien met een gele surf-
plank in de hand met daarboven een 
dreigende onweerslucht. Het is een 
dynamisch beeld gemaakt met een 
groothoeklens en heeft complemen-
taire kleuren die het beeld juist zo 
sterk maken. Haar zwart/wit foto van 
een fietser op het Verdronkenoord in 
Alkmaar met paraplu in de stromende 
regen eindigde ook in de top 10.

De tweede prijs die werd toegekend 
aan Nico van Amstel met een verha-
lende foto van de reddingboot die 
door de branding het water laat op-
spatten en de twee spelende kinde-
ren die met een schepje spelen maar 
geen aandacht voor de boot hebben 
die hun vader wel heeft. De foto is 
prachtig van kleur en heeft de juiste 
beeldverhouding. De foto levert veel 
spanning op. 
Er was één fotograaf die er met kop 
en schouders uitsprong. ’s Morgens 
vroeg gaat zij er op uit om te wan-
delen met haar mobile telefoon op 
zak wachtend op het juiste moment 
van de opkomende zon die iedere dag 
weer anders is en die zij op verschil-
lende locaties vastlegt. Midden in de 
zomer staat zij om half vijf op om te 
genieten van de rust in de natuur, de 
vogeltjes horen fluiten en al lopend 
genieten, genieten, genieten. Marian 

Zwaan. Volgens de deskundige jury 
bestaande uit Peter Jonker (fotograaf) 
Armando Jongejan (fotograaf), Rob 
Glas (fotograaf), Remi Beukers (uit-
gever Dorpsgenoten) Cor Mooij Ju-
ryvoorzitter (fotograaf en eindredac-
teur Dorpsgenoten) viel zij met vele 
foto’s in de prijzen.  Marian Zwaan 
is dan ook de terechte winnaar van 
de Dorpsgenoten wisseltrofee 2021. 
Haar winnende foto van Alliumbloe-
men met een opkomende zon en de 
nevel nog hangend op de achtergrond 
werd gemaakt in haar eigen stijl. De 
compositie in drie opbouwende lagen 
met de juiste verhouding maakte dat 
zij de sfeer hier op de juiste heeft we-
ten te pakken. Het was met al haar fo-
to’s die duidelijk te herkennen waren 
aan de romantische sfeer in het beeld. 
Op pagina 4/5 een overzicht van 
enkele winnaars en genomineerde 
foto’s.              

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

De drie winnaars met de winnende foto, Nico van Amstel, Marian Zwaan, Cor 
Mooij met de winnende overall foto in de hand en André van Ham met de foto van 
Astrid Brondke.
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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

Lieve Corrie, nu ben je vrij
 

Verdrietig, maar ook dankbaar voor wat ze ons 
heeft gegeven en voor ons heeft betekend, 

nemen wij afscheid van:

Cornelia Maria Broersen-Wiering
Corrie

 

* 29 juli 1940   -   † 6 december 2021
 

Cees, Erik, Yvonne, Judith, Mark, Luciana, 
Renata, Ines, Sil, Teun, Jochem en Trystan.

 Correspondentieadres:
 Schoolstraat 25,  1934 CK  Egmond aan den Hoef

 De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
 plaatsgevonden, op dinsdag 14 december.

28-03-1928                                       20-12-2020

Sjaan
Een jaar bij ons vandaan

wat is die tijd toch snel gegaan
Begrijpen kunnen wij het nog niet
Wij blijven achter met veel verdriet

Wij missen je stem
Wij missen je lach

We missen je elke dag

Knuffel voor jou
en alle dierbaren

Ria - Nico
Fam. Apeldoorn

Harde lockdown treft ons allemaal
Er zullen altijd vraagtekens worden gezet bij nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het opruk-
kende omikron corona virus. Maar nu wij met z’n allen weer te maken krijgen met de nieuwe omikron 
variant die heel Europa op zijn oor zal leggen moeten wij aannemen dat deze variant veel erger is dan 
de Covid 19. 

Men is vooral bevreesd over de zie-
kenhuis en IC opnames. In Engeland 
spreekt men van een Corona tsunami. 
Na de persconferentie door premier 
Rutte en Minister de Jonge van volks-
gezondheid in aanwezigheid van 
OMT voorzitter Jaap van Dissel, was 

iedereen in mineur. Vooral de horeca, 
cultuur, sportscholen, sportverenigin-
gen en niet essentiële winkels moeten 
het weer ontgelden. Het is vooral zuur 
voor de horeca die het in deze dagen 
voor en met kerst moeten hebben 
van hun gasten. Voor deze tak zijn 

het de drukste dagen van het jaar. 
Er zullen ongetwijfeld vele bedrijven 
gaan sneuvelen. Alleen de supermark-
ten waar je in deze dagen ook hutje 
aan mutje loopt, de drogisterijen en 
apotheken blijven open. De lockdown 
duurt tot tenminste 14 januari 2022.

Halve Marathon Egmond en EPE afgelast
Het zit Le Champion niet mee in de tijden van de corona crisis. Waar zij vorig jaar al werden getroffen 
dat de beide evenementen niet doorgingen, heeft de organisatie samen met de gemeente Bergen ook 
de editie van 2022 afgelast. 

Voor de wandelmarathon op 22 en 23 
januari wordt nog naar een oplossing 
gekeken. De duizenden inschrijvers 
zullen wederom teleurgesteld zijn 
dat de editie op 8 en 9 januari geen 
doorgang vindt. Het lag al in de lijn 
der verwachtingen toen het kabinet 

vorige week maatregelen afkondigde 
die lopen tot 14 januari 2022. Vorige 
week liepen nog bijna 1000 deelne-
mers mee met de Pre-Run loop (de 
midwinterloop) in Egmond-Binnen. 
Daar werd eerst gekeken of het voor 
de lopers wel veilig was om te ren-

nen. Mede door het mooie weer is dat 
vlekkeloos verlopen. De ingeschreven 
deelnemers aan de Halve Marathon 
en EPE zullen hun inschrijfgeld terug-
gestort krijgen.

Kerstmis

’t Is bijna Kerstmis, de mooiste tijd van het jaar, met flon-
kerende lichtjes en iedereen gezellig bij elkaar
Wij vieren, ook nu weer, de Geboorte van Jezus, Onze 
Lieve Heer, geboren in een stal, liggend in ’t stro van de 
kribbe, in het heilige plaatsje Bethlehem 
Oóit bezocht ik deze plek en destijds bevangen door 
zóvele indrukken, verstilde – met een blij, doch ook een 
nederig gevoel – mijn stem*
Met de lichtjes in de Kerstboom, een Kerststukje op tafel 
en het gezang:
“Vrede op Aarde en in de Mensen een Welbehagen”
Hopen wij allen op een betere wereld, waarin meer men-
selijkheid en barmhartigheid hartstochtelijke wensen zijn, 
die nog immer de broodnodige aandacht blijven vragen
Maar óók in ons eigen land met een gecompliceerde sa-
menleving, waarin, hoe jammerlijk ook, de saamhorigheid 
en het normbesef soms vaak teveel ontbreekt
Zou het “Feest van het Licht” een mooi moment kunnen 
zijn om tot bezinning te komen, want eerlijkheid en wat 
méér begrip en respect voor elkaar, mist menigeen van-
daag de dag toch wel het meest!
En dáárom is er behoefte aan een vredig en liefdevol 
Kerstfeest met een innige verbondenheid en wens ik u al-
len, ondanks de moeilijke tijd, waarin wij heden ten dage 
leven,
Vrolijke, Gezegende en Zalige Kerstdagen
met veel vreugde en een zekere dankbaarheid!!
* Rondreis Israël 1977                                    Jaap Wortel 

Prachtige finale foto’s in foto van het jaar
Marian Zwaan overall kampioen
Er was één fotograaf die er met kop en schouders uitsprong, Marian Zwaan. Volgens de deskundige 
jury bestaande uit Peter Jonker (fotograaf) Armando Jongejan (fotograaf), Rob Glas (fotograaf), Remi 
Beukers (uitgever Dorpsgenoten) Cor Mooij Juryvoorzitter (fotograaf en eindredacteur Dorpsgenoten) 
zou zij met vele prijzen aan de haal zijn gegaan. Marian Zwaan is dan ook de terechte winnaar van de 
Dorpsgenoten wisseltrofee 2021. Haar winnende foto van Alliumbloemen met een opkomende zon en 
de nevel nog hangend op de achtergrond werd gemaakt in haar eigen stijl. De compositie in drie op-
bouwende lagen met de juiste verhouding maakte dat zij de sfeer hier op de juiste wijze heeft weten 
te pakken.  Het was met al haar foto’s die duidelijk te herkennen waren met een romantische sfeer.

’s Morgens vroeg gaat zij er op uit om te wandelen met de mobile telefoon in haar zak wachtend op de opkomende zon 
die iedere dag weer anders is en op verschillende locaties vastgelegd. Midden in de zomer staat zij om half vijf op om te 
genieten van de rust in de natuur, de vogeltjes horen fluiten en al lopend genieten, genieten, genieten.

De tweede prijs die werd toegekend aan Nico van Amstel met een verhalende foto van de reddingboot die door de 
branding het water laat opspatten en de twee spelende kinderen die met een schepje spelen maar geen aandacht voor 
de boot hebben die hun vader wel heeft. De foto is prachtig van kleur en heeft de juiste beeldverhouding. De foto levert 
veel spanning op.

  

 
  

DORPSGENOTEN                                                                                      4                                                                  22 DECEMBER 2021 - NR. 874

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

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

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
info@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  

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

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

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

Wenst u Kleurrijke Feestdagen

en een goed onderhouden 2022

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

DORPSGENOTEN                                                                                         3                                                               22 DECEMBER 2021 - NR. 874

Voor informatie:
www.partijonsdorp.nl

Door onze liefde omringd, 
hebben wij mijn lieve, creatieve vrouw,

 onze liefdevolle, zorgzame moeder, schoonmoed-
er en ‘skoftig’ lieve oma 

moeten loslaten.

Paula Agatha Schotvanger
’t Woud                                                         Egmond aan den Hoef
29-07-1944                                                                                  17-12-2021

Echtgenote van Gerard Groot

Anneke – Ernst
 Nicky – Bram
 Rowy - Jelmer

Paula – Mark
 Valentijn 
 Eline

Gertjan – Hedi
 Robin – Tom
 Finn – Amy
 Tijn 

Paula is thuis, alwaar geen bezoek. In plaats van bloemen is 
haar wens om een donatie aan de Hartstichting te doen.
Onze dank gaat uit naar de huisartsenpraktijk De Karmel 
en het verplegend personeel van Evean.
De crematie zal in besloten kring plaats vinden.
We zouden het fijn vinden als u herinneringen en foto’s 
met ons wilt delen. Hiervoor hebben wij het volgende 
e-mailadres beschikbaar gesteld: 
familiegroot182@gmail.com. 
Correspondentieadres
Herenweg 182 | 1934 BD | Egmond aan den Hoef  

Mariëlle Valenteijn 
beste personal trainer 
van Nederland bij de 
Dutch Fitnessawards
sport@fitbyvalenteijn.nl

Krommedijk 14
Egmond aan den Hoef

CréActief Egmond a.d. Hoef
wenst alle deelnemers 
aan de activiteiten die we dit jaar 
organiseerden goede kerstdagen 
en een gezond en creatief nieuwjaar.
We hebben helaas te vaak te veel bijeenkomsten in verband met 
de coronaregels af moeten blazen. Ook de inloopsoos gaat tot 
14 januari 2022 niet door, maar daarna hopen we onze gezellige 
dinsdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis 
‘De Hanswijk’ weer te hervatten.

Niet meer in ons midden
maar voor altijd in ons hart

Via deze weg willen wij u hartelijk 
bedanken voor uw medeleven, 
aanwezigheid, kaarten en  
de bloemen die wij mochten ontvangen  
na het overlijden van

Ronald Wijker
Dit heeft ons enorm gesteund.

Ria Wijker

Kinderen en kleinkinderen

Egmond aan Zee, december 2021

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

Lees over de zomer in 
wintertijd

Het duinboek van
Gerjan Zwaan
DE LANKIES

De beleving van het 
Derreper Doîn 

De laatste exemplaren
bij boekhandel

Dekker en Dekker

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

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

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

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

www.remoraproducties.nl

De derde prijs is voor Astrid Brondke, (een toerist die vele maanden in Egmond 
verblijft) die met haar foto’s kracht uitstraalt. Haar winnende foto laat een surfer 
zien met een gele surfplank in de hand met daarboven een dreigende onweers-
lucht. Het is een dynamisch beeld gemaakt met een groothoeklens en heeft 
complementaire kleuren die het beeld juist zo sterk maken. 

Op de vierde plaats is Nathalie Peters-Koopman geëindigd met haar zwart-wit 
foto van een libelle die zijn vleugels rond een rieten aar heeft geslagen. Deze 
foto scoorde ook bij de laatste tien foto’s van de National Geographic fotowed-
strijd.

Vijfde werd Sjef Kenniphaas met een kitesurfer in een schuimbad in de branding 
op het strand. Een schitterende foto uit een serie van drie foto’s waarvan dit de 
sterkste was.

Op de zesde plaats een foto van Melvin Blok met een zeer dreigende onweers-
lucht boven zee, waarbij het lijkt op een ontploffing van een atoombom met een 
juiste belichting.
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Zevende werd Karen de Bruin met een Kolibrie die op dat moment zijn kenmer-
kende tong laat zien. Mooi van kleur en compositie.

Maruska Apeldoorn werd achtste met een nevelfoto op een dijkje en haar witte 
poedel die wat verdwaasd staat te kijken naar het opkomende zonlicht.

Negende een zwart-wit foto van Astrid Brondke van een fietser in de stomende 
regen met paraplu rijdend langs het water op het Verdronkenoord in Alkmaar. 
Een mooi beeld en meegetrokken met de fietser maakt het een foto die de juiste 
snelheid laat zien.

De tiende genomineerde is een foto van JosJoke Glorie van een stil leven in de 
mist met de zon boven de zwarte boom die mooi afsteekt tegen de achtergrond. 
De zachte kleuren doen hier zijn werk.

Annemieke Groot werd met een prach-
tige avondopname met een dreigende 
lucht boven zee en trap 11e.

De pimpelmeesjes juist uit het ei ge-
kropen vond men een beetje te lugu-
ber, op zich een mooi beeld van Jan 
en Els Huijs. Helaas hebben de pimpel-
meesjes het niet overleefd.

Er zijn zeer veel vlinders, bijen en wes-
pen foto’s ingestuurd, stuk voor stuk 
uitstekend van kwaliteit maar in de 
ogen van de jury net niet spannend 
genoeg om hoog te eindigen. Ook 
waren er veel inzendingen van het 
reuzenrad en de vuurtoren in al zijn 
hoedanigheden.

Je ziet als je meer dan honderd beel-
den voorbij ziet komen de afwisseling 
van smaak en beeld. Het is ook vaak 
de emotie die je terugziet in een op-

name. De wedstrijd is een succes ge-
weest in 2021 en krijgt zijn vervolg 
in 2022 waar er weer gestreden gaat 
worden om de Dorpsgenoten wissel-

trofee en de 1e, 2e en 3e plaats waar 
door Cameraland uit Alkmaar een fo-
tocamera beschikbaar is gesteld.

Tekst Cor Mooij

Sjef Kenniphaas

Wiel van Ginneken

Tim Walta
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Gala voor Siebe door Lamoraal van Egmont 
Wat ooit een prachtig plan was, begint nu langzaam werkelijkheid te worden. Een eerbetoon voor onze 
dierbare muziekvriend Siebe Wittebrood. Een gebaar in de vorm van een compositie speciaal geschre-
ven voor onze zeer gewaardeerde trombonist. Deze compositie, geschreven door componist Bert Ap-
permont, zal in première gaan op zaterdag 4 juni 2022 tijdens een speciale avond; een Gala voor Siebe. 

Siebe overleed op 11 juni 2018 op 
29-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van de ziekte kanker.  Siebe was voor 
ons niet alleen een fantastische trom-
bonist, maar ook een goede vriend, 
een jonge vader, echtgenoot, zoon en 
broer. 
Tijdens het concert waarbij wij Siebe 

in de spotlight zullen zetten zal vooral 
zijn positieve instelling de boventoon 
voeren. Natuurlijk zullen we stilstaan 
bij zijn overlijden en de moeilijke pe-
riode van Siebe en zijn naasten. Maar 
vooral willen we het leven vieren, 
want dat is wat hij ons heeft meege-
geven. Tijdens de avond zal muziek te 

horen zijn die past bij Siebe zijn leven, 
wat hij mooi vond en waarbij we her-
inneringen kunnen ophalen. 
Het concert vindt plaats op 4 juni 
2022 in hotel Zuiderduin om 20:00 
uur. Kaarten á €19,50 (vrienden 
€17,50) zijn te koop via www.lamo-
raalvanegmont.nl 

Plastic rolcontainers in Egmond
De eerste plastic inzamel containers zijn vorige week in Egmond afgeleverd. In plan zuid kwam een 
vrachtauto vol met containers die allen van een naamstikker en een sensor werden voorzien door de 
Inovim uit Duitsland in opdracht HVC en de gemeente.

Wijzigingen in afvalinzameling
Ruim 11.000 huishoudens in de ge-
meente Bergen krijgen in december 
een nieuwe afvalbak van HVC aan 
huis voor het scheiden van plastic 
verpakkingen, metaal en drinkpak-
ken. De PMD-containers, of ‘plastic-
bakken’ worden eens per drie weken 
geleegd. In andere gemeenten is dit 
al succesvol gebleken. De aangebo-
den hoeveelheid plastic, metaal en 
drinkpakken neemt toe en het restaf-
val neemt af.

Samen schouders eronder
Wethouder Erik Bekkering: “PMD is 
een waardevolle grondstof voor nieu-
we producten. Nu belandt PMD vaak 
nog in de restafvalbak. Dat is jammer 
want restafval wordt verbrand en 
wordt niet hergebruikt. Bergen wil 
bijdragen aan een beter milieu. Willen 
we écht resultaat boeken dan moeten 
we er allemaal onze schouders onder 
zetten. Als je goed afval scheidt, houd 
je ook nauwelijks restafval over.''

Waarom is beter afval scheiden 
nodig?
Elk jaar zamelt de gemeente nog 230 
kilo restafval per inwoner in. Aan de 
hand van het grondstoffenbeleidsplan 
wil de gemeente dit samen met inwo-
ners terugbrengen tot gemiddeld 30 
kilo per inwoner. Dat is beter voor het 
milieu en zorgt ervoor dat de kosten 
voor afval niet onnodig hoog worden. 
Want juist het verbranden van al dat 
restafval kost steeds meer. Dus hoe 
beter we ons afval scheiden, hoe min-
der hoog de kosten oplopen. 

Wat wordt van PMD gemaakt? 
Afval bestaat tegenwoordig uit be-
langrijke grondstoffen die in de mees-
te gevallen goed hergebruikt kunnen 
worden. Denk aan plastic, papier, gft, 
metalen, glas, textiel of andere mate-
rialen. Bijna alles kan dankzij nieuwe 
technologieën worden hergebruikt. 
Het PMD dat thuis wordt geschei-
den, is de basis voor nieuwe produc-
ten. Van plastic worden bijvoorbeeld 
broodtrommels, bermpaaltjes en plas-
tic verpakkingen voor verzorgingspro-
ducten gemaakt. Fietsen of vliegtuig-
onderdelen worden gemaakt van blik 
en lege drinkpakken en krijgen een 
nieuw leven als pan, krant of plastic 
flesje.

Gecompliceerd ongeval 
op Herenweg
Op de Herenweg in Egmond -Binnen heeft vorige week een gecompliceerd on-
geval plaatsgevonden waarbij twee gewonden zijn gevallen die met onbekend 
letsel  naar het ziekenhuis vervoerd moesten worden.
Het ongeval op de Herenweg ging gepaard met een enorme knal waarbij 
bermpaaltjes en een conifeerboom omver werden gereden. De ravage was 
groot en de auto werd later met een takelwagen uit de tuin gesleept.

 

 

Unieke Meubels,
woonaccessoires

& Pasfoto Service
Voorstraat 134
072 743 22 40

www.theseahorse.nl

Bijna helft digitale parkeer-
vergunningen uitgegeven
Sinds 3 november zijn er in de gemeente Bergen bijna 2800 digitale 
parkeervergunningen succesvol aangevraagd en verleend bij de 
Coöperatie ParkeerService. De gemeente verwacht in totaal bijna 
6000 parkeervergunningen uit te geven voor het kalenderjaar 2022. 
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. 

Vanaf begin november kunnen alle vergunninghouders via parkeerservice.
nl/bergen een digitale vergunning aanvragen, het kenteken van een nieuwe 
auto aanpassen of andere informatie opzoeken. Wethouder Erik Bekkering is 
tevreden met deze eerste aantallen: “Geweldig om te zien dat al bijna de helft 
van de vergunningen voor 1 januari succesvol zijn aangevraagd. We houden 
er rekening mee dat een groot deel van de gebruikers pas vanaf 1 maart een 
parkeervergunning nodig heeft, bij het einde van de winterstop. Dus dit is een 
heel mooi resultaat voor nu.”

Maatwerk waar nodig
Het Sociaal Team van de gemeente helpt inwoners die hulp nodig hebben bij 
het digitaal aanvragen van een parkeervergunning en brengt ook advies uit als 
er nog wel een papieren bezoekersparkeerkaart moet worden uitgegeven. Tot 
nu toe is het team met een tiental inwoners in gesprek om te kijken naar een 
maatwerkoplossing.

Parkeerzones 
Het oude papieren vignet is geldig tot en met 31 december. Vanaf 1 januari 
is een digitale vergunning nodig voor de parkeerzones Bergen en Schoorl. 1 
maart begint ook weer betaald parkeren voor de overige parkeerzones en is er 
in de hele gemeente een digitale parkeervergunning nodig. 

Meer informatie
Informatie over het aanvragen en het gebruik van de digitale vergunningen 
staat op de website www.parkeerservice.nl/bergen . Parkeer Service helpt 
inwoners verder bij vragen of als het niet lukt om een vergunning digitaal aan 
te vragen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (033) 247 3000 of via e-mail 
info.bergen@parkeerservice.nl. Voor bootjes en trekkers geldt per 1 januari een 
registratie aangevraagd te zijn. Voor trekkers een kentekenbewijs.

Wie kent hem niet, 
Peter op klompen

Rijdend op zijn Tomos of op zijn scooter in de Egmondse kleuren, overal kom 
je hem tegen. Peter Groen groet iedereen, doet zijn boodschapjes op klompen 
en maakt dan dat hij wegkomt. Met zijn lange wapperende haren rijd hij dan 
zijn rondjes door het dorp, zwaaiend naar een bekende of rijdend naar de werf 
om een praatje te maken. Het is af en toe net het nieuwsblad van Egmond. Je 
kunt niet om Peter heen, veel badgasten kennen hem al jaren altijd lopend op 
klompen
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	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift
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Inwonerpanel
Denkt u graag constructief 
mee over grote en kleine 
uitdagingen? Of hebt u ex-
pertise of kennis die de 
gemeente van pas kan ko-
men? Dan is het inwonerpa-
nel misschien wel iets voor 
u. Aanmelden en meer in-
formatie op 

	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.
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	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.
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Nicole Zwartelé luistert en verbindt als gebiedsregisseur
Ze biedt al bijna drie jaar lang ondersteuning aan inwoners en ondernemers bij onderwerpen 
met maatschappelijke en politieke impact. De functie van gebiedsregisseur in de Egmonden 
past Nicole Zwartelé als een jas. “Toen ik bij de gemeente kwam werken, had ik al Egmond 
op mijn voorhoofd staan. Ik werkte bij de lokale makelaar, had ook bij Hotel Zuiderduin ge-
werkt en was lid geweest van het bestuur van de dorpsraad in Egmond aan den Hoef. Mijn 
kinderen zijn hier geboren, gingen hier naar school en naar hun sport, dus ik ken de dorpen 
heel goed. Omdat ik midden in die gemeenschap sta, kan ik oprecht ontzorgen, ondersteu-
nen en adviseren.”
■ BEGRIP
Als gebiedsregisseur is Nicole 
de schakel tussen inwoners en 
gemeente. “Ik dacht ook wel 
eens: wat doet zo’n gemeente 

nou eigenlijk? Maar nu ben 
ik goed in staat om mensen 
uit te leggen waarom dingen 
gaan zoals ze gaan. Het zorgt 
voor meer begrip. En dat werkt 

twee kanten op. Dus ook de 
gemeente moet soms beden-
ken voor wie ze nou eigenlijk 
werkt.”

■ DRIE EGMONDEN
Nicole heeft te maken met drie 
Egmonden, dorpen met elk 
een eigen karakter. “Egmond-
Binnen heeft een hechte ge-
meenschap. Er is door de 
inwoners, samen met de ener-
gieke dorpsvereniging en de 
gemeente, een dorpsvisie ge-
maakt met een uitvoeringsa-
genda. Egmond aan Zee heeft 
een hele actieve bewonersver-
eniging, De Parel aan Zee en 
een heel actieve ondernemers-
vereniging”, vertelt Nicole ver-
der. “Daar heb ik elke maand 
overleg mee. De besturen zijn 
voor de gemeente een belang-
rijke gesprekspartner.” En voor 
Egmond aan den Hoef zette 
Nicole zelf een meedenkgroep 
op. “Daarvoor heb ik zelf de 

grote spelers benaderd, zo-
als de voetbalvereniging, het 
dorpshuis en het sociaal team. 
Ik weet goed welke mensen 
een rol spelen in de lokale ge-
meenschap.”
■ GEZOND VERSTAND
De gebiedsregisseur probeert 
met gezond verstand te be-
denken hoe ze zoveel mogelijk 
mensen kan bedienen. ”Dat 
doe ik door te verbinden en 
te kijken welke structuren er 
al zijn.” Nog een gouden tip 
misschien? ”Het begint bij het 
luisteren naar elkaar. Stel je 
open voor wat de ander vindt. 
Het zijn allemaal fijne mensen. 
Met een Egmonder kom je er 
uiteindelijk samen wel uit.” 

De leugen regeert, sta op voor uw vrijheid!
De zogenaamde pandemie waar we al bijna 2 jaar mee te maken hebben: het wordt steeds lachwekkender. Opnieuw 
wordt een set niet werkende maatregelen aan ons opgedrongen. Waar ligt uw grens, wanneer is het genoeg? Er wordt 
een psychologisch spel gespeeld en het heeft niets, maar dan ook niets met gezondheid te maken. De overheid gebruikt 
emotionele chantage om mensen te laten geloven in de perceptie dat er daadwerkelijk een levensgevaarlijk virus is.

Enkele feiten en vragen: 

- Corona is een verkoudheidsvirus/griepvirus en bestaat al zeer lang.

- De overlevingskans op Corona is bijna 100% voor mensen onder de 70 jaar.

- De gemiddelde leeftijd van overlijden is 83 jaar veelal met onderliggend lijden.

- Werkende medicatie zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine is verboden (arts riskeert boete van 150.000 euro)

- Sinds begin van de pandemie wordt er niet geïnvesteerd in de zorg en het opschalen van IC capaciteit. 
 (In Nederland hebben we 6.7 IC bed per 100.000 inwoners, Duitsland heeft er bijna 47 per 100.000 inwoners,  
 Europees gemiddelde is 11.5 ).

- Het kabinet heeft de motie om de IC capaciteit op te schalen zelfs tegen gestemd (Motie 35925-XVI-97)

- Het ‘vaccin’ is een experimentele gentherapie, nooit eerder op zo’n grote schaal uitgeprobeerd op mensen. Is u  
 gevraagd of u mee wilt doen aan een experiment toen u het prikje ging halen?

- Het ‘vaccin’ is tijdelijk goedgekeurd omdat er geen eerstelijns werkende medicatie (lees verboden) is. Het ‘vaccin’  
 zit nog in de testfase tot 2023.

- Vaccinatieschade als gevolg van de experimentele gentherapie wordt onder het tapijt geschoven. Er is momenteel  
 sprake van oversterfte in alle leeftijdsgroepen en dit zijn geen Coronadoden.

- Het dragen van een mondkapje is een gedragsexperiment. Mondkapjes zijn schadelijk voor de gezondheid en 
 werken niet. Er zijn inmiddels legio wetenschappelijke onderzoeken hierover.  Een Coronavirusdeeltje heeft een  
 diameter van 180 tot 120 nanometer, vele malen kleiner dan de ruimte tussen stofdraden van het mondkapje. 

- Diplomaten, staatshoofden etc. zijn uitgezonderd van een negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs  
 (www.rijksoverheid.nl) Het is toch zo’n gevaarlijk virus?

- Censuur op internet is ongekend groot. Bigtech bedrijven zoals Youtube, Facebook, Twitter verwijderen elk kritisch  
 tegengeluid. Er zijn ook artsen en wetenschappers die zich uitspreken, maar ook zij worden weggezet als gekkies  
 en monddood gemaakt.

- De mainstream media is onderdeel van het probleem, journalisten gaan niet op zoek naar de waarheid, stellen  
 geen kritische vragen maar bombarderen ons met angstverhalen om mensen bang te maken voor een verkoud 
 heidsvirus.

- De macht van de farmacie is groot. Waarom wordt er niet geïnvesteerd in een gezonde levensstijl? Waarom telt  
 natuurlijke immuniteit (antistoffen) niet mee? Waarom zegt Hugo de Jonge dat vaccinatie de enige uitweg is?

Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar mijn doel is u wakker te schudden. 
De overheid liegt tegen ons: de Coronapandemie is een rookgordijn om onze 
samenleving opnieuw in te richten. Wanneer is het genoeg en staat u op tegen 
deze tirannie van de overheid?
De bevolking heeft de macht. Alleen als we massaal ‘nee’ zeggen stopt deze 
gekte.  Zoek verbinding met elkaar, sta op en spreek je uit! Genoeg is genoeg!

Zet de tv uit en doe onderzoek:
Artsencollectief.nl
Bpoc2020.eu (Buiten Parlementaire Onderzoeks Commisie 
2020)
Deblauwetijger.com
Blckbx.tv
Jensen.nl (Covid-19 de feiten)
Eenoorlogreedsverloren.nl (Sven Hulleman, jurist)
Cafeweltschmerz.nl

JOSÉ PEPPING - EGMOND AAN DEN HOEF

DE LEUGEN REGEERT van José Pepping
Als redactie zijn wij het niet in zijn geheel eens met deze ingezon-
den medeling. Je kunt je verzetten tegen de opgelegde regels van 
het OMT en het kabinet maar de besmettingscijfers spreken voor 
zich. Maar wij vinden dat iedereen recht moet hebben om zijn of 
haar mening uit te spreken. De landen om ons heen vallen stuk voor 
stuk om door het nieuwe virus. De New York Times verwijt Neder-
land dat ze te laat zijn begonnen met een boosterprik waardoor 
het nieuwe omikron virus om zich heen kan grijpen. Maar als je de 
cijfers mag geloven is Amsterdam al voor meer dan 25% besmet, ter-
wijl in Londen almeer dan 80% van de bevolking is besmet. Duidelijk 
heeft de pharmaceutische industrie hier wel financieel gewin bij, 
terwijl wij in Nederland op een houtje moeten bijten met een totale 
lockdown.
Of de leugen regeert zoals Mevr. Pepping schrijft zal na enkele 
maanden moeten blijken.
Wij zijn in ieder geval blij dat wij a.s. donderdag onze boosterprik 
kunnen krijgen en daarmee de kans uitsluit om op de i.c. terecht te 
komen.

Cor Mooij namens redactie Dorpsgenoten
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De Woerdense Kaasboer

EXTRA PITTIGE   500 gram  3,95

Bij u op de markt

Bij aankoop van kaas

Alle soortenKRUIDENKAAS lekker voor bij de borrel 250 gram   3,95

Voor de feestdagen FRANSE KAASPAKKET 5 á 6 stuks  5,00

GRAND CRU de nummer 1 boerenkaas van Ned.        500 gram 7,95

10 eieren € 1,-

KAASFONDUE PAKKET SPECIAAL
VOOR DE KERST ±4 PERSONEN                                                          10,00

 Bij aankoop van kaas 10 eieren voor €1,00

3 botermalse runderkogelbiefstukken
                 topkwaliteit uit de beemster              voor maar
verse kippendijenfilets
                   LET OP!!!!  MEGAKNALLER heel kilo voor maar
mooie verse varkenshaas
                 topkwaliteit uit de beemster   500 gram voor maar

rundersucadelappenrundersucadelappen
uit de beemsteruit de beemster 500 gr 500 gr  9,989,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,989,98

9,989,98

9,989,98

de 
allerlekkerste

bijna onmogelijk

smullen maar

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

ERG LEKKER

volg ons nu ook op Facebook

heerlijk gekruid
Warm gebakken
KIBBELING

250 gr € 5,-
Alleen tegen inlevering van de bon

2e half pond € 2,50
(dus 500 gr € 7,50)

Top Kwaliteit 

max 5 kilo 
per klant

MOOIE DIKKE

Ouderwets gerookte
PALING FILETS
per pak € 7,50
2 pakken € 12,50
Alleen tegen inlevering van de bon
per pak 500 gr € 35,-

Verse Noorse
ZALM FILETS

van kilo € 28,50
Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 14,95

Grote
GAMBA’S
van kilo € 20,-
Alleen tegen inlevering van de bon
kilo € 15,-

MET SCHIL ZONDER KOP

GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

MOOIE DIKKEMOOIE DIKKEMOOIE DIKKE

max 5 kilo 
per klant

op=op op=op

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

KERSTVOORDEEL BAKKERIJ HET STOEPJE 
KERSTSTOL                            750 gram amandelspijs € 6,-
Luxe KERSTKOEKEN                                              8 voor € 7,50
Dagverse SAUCIJZEN- of WORSTENBROODJES 
                                                                                        5 voor € 6,-
Mini AFBAK BROODJES      15 voor € 3,- en 30 voor € 5,-
Afbak STOKBROOD olijf, peperoni, walnoot, wit 
                                                                                        2 voor € 5,-
Slagroom SOESJES               20 voor € 3,- en 50 voor € 5,-
Dagverse KAAS-UIEN KRUIER                               2 voor € 6,-
Lever de advertentie in en ontvang een afbak vijgen brood voor maar € 1,-

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

EGMOND 
ALMANAK
alles onder voor-
behoud corona
EXPOSITIES: 
Kerststallen bij Wolatelier van woens-
dag 22 t/m vrijdag 31 dec. 11-16u
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.
Artiance Kunstschool special in de 
Kapberg vr.za.zo. 13:00 t/m 12 de-
cember.
Kerstmarkt in de Abdij v.a. 11:00 tot 
7 januari

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 maandag Fit by Valenteijn bij 't 
Woud 12:30
Elke dinsdag ochtend Media Spreek-
uur in de Bibliotheek/Huys Egmont
Elke dinsdagmiddag Perceelonderzoek 
in Huys Egmont
Elke dinsdagmiddag computercursus 
bij PostaanZee 15:00
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 Eg-
mont 10:30
Elke eerste en derde donderdag van 
de maand “Aan tafel met.” De Schulp 
9:30
Elke vrijdagochtend 11u Salsa Solo en 
's middags wandelen vanaf de Schulp
Elke vrijdagmiddag 13:30 klaverjassen 
bij PostaanZee

JANUARI
Za 1 Nieuwjaarsduik AFGELAST
Za 8 Egmond Pier Egmond AFGELAST
Zo 9 Halve Marathon AFGELAST

Mariëlle Valenteijn beste personal 
trainer van Nederland
Na een 3e plaats in 2020 was zij dit jaar opnieuw genomineerd om 
mee te dingen naar de titel Beste personal trainer van Nederland. 
Na een strenge voorselectie was zij geselecteerd bij de laatste 10 
deelnemers. En mocht zij een pitch houden voor de 7-koppige vak-
jury, met allemaal experts uit de branche. 

Zenuwslopend, maar fijn dat dit live 
kon, vorig jaar was dit tenslotte alle-
maal online. Uiteindelijk werd Mariël-
le geselecteerd bij de laatste 3 en zou 
de uitslag plaatsvinden met een groot 
feest tijdens de Fitfair beurs in de jaar-
beurs in Utrecht, dit kon vanwege de 
maatregelen helaas niet doorgaan. 
Dus kwamen zij afgelopen week per-
soonlijk langs in de studio van Fit by 
Valenteijn met de award, compleet 
met een cameraploeg  en fotograaf 

met de uitslag. De hele dag moest zij 
op hun komst wachten, maar het was 
de moeite want zij ontving de award 
met de 1e plaats! Zij kwamen met 
een heel mooi juryrapport met o.a. " 
Mariëlle is naast personal trainer een 
zeer betrokken coach die inspireert en 
helpt om klanten hun fitte doelstel-
lingen te laten realiseren." Supertrots, 
dankbaar en een hele mooie erken-
ning voor mijn werk," aldus Mariëlle

Kerkenvisie in de maak voor 4 
BUCH gemeenten
Denken over de toekomst van kerkgebouwen
De vier BUCH-gemeenten denken samen met kerkeigenaren na over 
de toekomst. De ene kerk is wekelijks goed gevuld, de andere blijft 
steeds leger. Vaak bieden kerkgebouwen ook onderdak aan andere 
bijeenkomsten dan alleen kerkdiensten. Per kerk is de situatie 
verschillend maar ze hebben met elkaar gemeen dat het gebruik 
van de kerk verandert. Eigenaren zien vaak ook de kosten voor 
onderhoud en gebruik stijgen. 

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo trekken samen op bij 
het maken van een Kerkenvisie. Deze 
Kerkenvisie komt tot stand door een 
samenspraak van kerkbesturen, ge-
bruikers, gemeenten en andere be-
langhebbenden. 

Toekomstige invulling
De Kerkenvisie komt vanuit het mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Het doel is om eigena-
ren van religieuze gebouwen te on-
dersteunen bij het proces naar een 
toekomstige invulling.
Paul Slettenhaar, wethouder Plano-
logie / ruimtelijke ontwikkeling van 
Castricum: “Kerken zijn vaak een mar-
kante blikvanger in het dorp. Dit biedt 
een fantastische kans om te zorgen 
dat het aanzicht van dorpen gehand-
haafd blijft.”

35 kerkgebouwen
Bij elkaar gaat het in de BUCH-ge-
meenten om zo’n 35 kerkgebouwen. 
Daarvan zijn er zo’n 10 inmiddels niet 
meer in gebruik als kerk. Ze dienen 

als woning of kantoor of hebben een 
culturele bestemming gekregen. Voor 
sommige gebouwen zijn sloopplan-
nen, bijvoorbeeld vanwege plannen 
voor woningbouw. 
Rob Opdam, wethouder van Monu-
menten van Heiloo: “We hebben een 
grote voorkeur voor multifunctioneel 
gebruik van de kerken, de kerken 
hebben ook zonder religieuze functie 
groot bestaansrecht.”

Goed gebruik voor behoud in 
toekomst
De BUCH-gemeenten doorlopen ge-
zamenlijk de route naar de Kerken-
visie. Dat werkt efficiënter en verbin-
dend, ook al omdat de situatie in de 
gemeenten vergelijkbaar is.
Arend Jan van den Beld, wethouder 
van Cultuurhistorie en monumenten 
van Bergen: “Zie de kerk niet alleen 
als gebouw maar ook als verbinder, 
dus niet alleen ruimtelijk. Denk aan 
vieren, rouwen en rampen en daar-
naast is het een plek van samenkomst 
en cultuur, zeker ook voor hedendaag-
se reflectie.” 

TAKE AWAY
Borrelbox en/of

Kerstbrunch
zie beachclubchill.nl  of  bel 072-785 42 48


