
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.info29 DECEMBER 2021 - Nr. 875

Lamoraalweg 53B     Ind.terrein de Weidjes     Egmond aan den Hoef 
kringlooptol.nl     06 36 33 43 33

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
MODERN VINTAGE

SPEELGOED HUISRAADKLEDING DECORATIE SERVIESBOEKEN - MUZIEK

of

WATERSTANDEN DEC./JAN.
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

Wij zorgen voor 
één aanspreekpunt 
zodat u kunt 
loslaten

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Els Rientjes
Uitvaartbegeleider

DORPSGENOTEN
zoekt een serieuze

BEZORGER/STER
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201
of info@belleman.nl

Voor informatie:
www.partijonsdorp.nl

Jaaroverzicht 2021
 

Het jaar 2021 is weer bijna achter de rug. Een jaar dat niet het makkelijkste jaar was. De 
Corona bepaalde wel ons gevoel en gemoedstoestand, we werden beroofd van onze vrij-
heid, een zwarte wolk hing boven de toeslag affaire, de winkels, hotels en horeca kregen 
zware klappen te verduren en de jongeren namen het niet zo nauw om de anderhalve meter 
afstand in acht te nemen of zich te laten inenten. Met als gevolg dat we, uitgezonderd van 
de zomer, weer in een ernstige corona crisis zijn belandt met een totale lockdown. Door dit 
alles werden vele evenementen gecanceld, o.a.  de Fjoertour ging niet door, de Nieuwjaars-
duik 2022, Egmond-Pier -Egmond, de Halve Marathon en de Wandelmaraton 2022 alles werd 
gecanceld. Laten we hopen dat het nieuwe jaar niet zo wordt als het afgelopen jaar en dat 
er meer duidelijkheid wordt gegeven vanuit het kabinet, want dat vertrouwen is wel heel 
ver gedaald.

Geen vuurwerk met oud en nieuw en een lege winkelstraat in Egmond aan Zee. 
Toch werden er enige vuurpijlen afgeschoten die het dorp een mooi aanzicht 
gaven om 24.00 uur.
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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

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

E G M O N D
Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat 
• Ongeacht waar u verzekerd 
 of lid bent! 
• Thuisopbaring of in een   
 uitvaartcentrum naar keuze 
• Mogelijkheid tot een 
 kosteloze voorbespreking 
• Transparant

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53
of via: pieter@uitvaartdekker.nl

Ons achterlatend met mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Cornelis Alphonsus Baaij

Kees
* 8 februari 1937 † 22 december 2021

 Tine Koridon
 Jopie Baaij-de Wit in liefdevolle herinnering
 Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Nieuwe Egmonderstraatweg 17
1934 PA  Egmond aan de Hoef

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Op 28 december werd onze
Liefste moeder, schoonmoeder en oma 

Lideke Lute 
80 jaar!

Van harte gefeliciteerd van al je kinderen 
en kleinkinderen

Januari

Geen Nieuwjaarsduik wel druk-
te op strand. Het mooie weer op 
nieuwjaarsdag trok enkele honderden 
mensen naar het strand om eens lek-
ker een strandwandeling te gaan ma-
ken met het mooie weer. Velen zullen 
gedacht hebben wat jammer dat de 
Nieuwjaarsduik niet doorgaat maar 
met een heerlijk zonnetje in het ge-
zicht was het toch genieten. 

Vier vrienden uit Alkmaar John, Dan-
ny, Shane en Marion hadden wel met 
elkaar afgesproken om op nieuwjaars-
dag een frisse duik in de Noordzee te 
maken. Ook het 1e team van Egmon-
dia nam een frisse duik. Het zeewater 
was 7ºC en het was laag water, dus 
de kleding uit en hup het water in. 
“Man wat was dat koud zeg,” terwijl 
hun vriendinnen met handdoeken en 
een dikke jas klaar stonden om hen 
af te drogen. Het was nog nooit zo 
stil geweest op Nieuwjaarsdag in de 
Voorstraat op zondagmiddag en de 
winkels waren gesloten.
Toppers lopen toch Halve Mara-
thon Vele hardlopers trokken op zon-
dagmorgen toch de stoute schoenen 
aan om de door Corona afgelastte 
halve marathon toch te lopen. Men 
liep in diverse verschillende groepjes 
van twee, drie, vijf en enkelingen die 
de 21 kilometer gingen lopen op het 
parcours van de Halve van Egmond. 
De meeste lopers begonnen al vroeg 
aan hun avontuur, sommigen waren 
al om 08.30 vertrokken. Het werd 
steeds drukker op het strand met 
vooral mountainbikers die op deze 
winderige zondagmorgen Egmond- 
Pier - Egmond fietsten.
Jaap Wortel huisdichter Huize 
Agnes Een kaaskop in Egmond aan 
Zee, één van de eerste gedichten uit 
een reeks van vele gedichten die Jaap 
Wortel (88) uit bejaardenhuis huize 
Agnes maakte. Het is een hobby van 
de bejaarde die nog helder van geest 
is. De oud Alkmaarse publiceert regel-
matig voor Dorpsgenoten.
18 januari 2021 kregen de eerste 
bewoners van Huize Agnes en van de 
Prins Hendrik Stichting hun eerste Co-
ronaprik. Er heerste veel onduidelijk-
heid onder de bevolking.
Huisartsenpraktijk in Egmond-
Binnen De inwoners van Egmond-
Binnen kunnen weer opgelucht 
ademhalen, na 16 jaar komt er einde-
lijk weer een huisartsenpraktijk op de 
Herenweg het dorp.

Februari
3 februari. Eerst Sporthal slopen 
dan huizen bouwen De gemeen-
teraad had het laatste woord om te 
beslissen over de woningbouwlocatie 
Watertorengebied. De raad stemde in 
voor een nieuwe sporthal en 34 wo-
ningen aan de Watertorenweg in Eg-
mond aan Zee, het plan was al eerder 
goedgekeurd door de gemeente maar 
door de stikstof problematiek moest 
het huiswerk overgedaan worden en 

moest het plan gerepareerd worden 
door wethouder Klaas Valkering.

10 februari. De muzikanten van 
Memphis hadden het zwaar door 
de afzeggingen vanwege de Corona 
maatregelen. Alle concerten werden 
geannuleerd.
Woningnood en bouwplannen 

gemeente Bergen op het Delvers-
duin en voormalige AZC terrein. De 
gemeente Bergen heeft vaak aange-
geven dat er dringende behoefte is 
aan woningen in de Egmonden. Met 
name wordt daarbij gesproken over 
de noodzaak van sociale (huur)wo-
ningen en woningen in het lagere- en 
middensegment. Bijkomend positief 
effect van huizenbouw in de Egmon-
den is het voorkomen dat jeugdige 
nieuwkomers op de woningmarkt, 
geboren en getogen in de Egmonden, 
elders moeten gaan wonen. Zij zou-
den met voldoende woningen kunnen 
blijven wonen in hun geboortedorpen 
en daarmee de sociale samenhang en 
levendigheid van de drie Egmondse 
dorpskernen kunnen bewaren en 
verstevigen. Eelke Veenstra, Jeroen 
de Vries en Anneke van Staalduinen 
komen in verzet.

12 februari. Winterse kou zoals 
verwacht in Egmond. 

Wat velen niet meer verwacht hadden 
is er nu toch van gekomen, barre win-
terse omstandigheden met sneeuw-
bergen die ons doen herinneren aan 
de winters van 1963 en 1979. Over-
dag zal het kwik ver onder het vries-
punt liggen en zal zelfs tot onder de 
-10ºC of zelfs -15ºC graden komen te 
liggen voor het midden en noorden 
van het land. Er was voor sommige 
mensen geen doorkomen aan, er wer-
den sleetjes voortgetrokken door een 
auto.
     

24 februari. Klaas Valkering: plan-
nen Delversduin lopen al 30 jaar “Het 
plan Delversduin is begonnen op het 
AZC terrein. Het plan was door veel 
mensen goed ontvangen en het was 
nodig om het plan inpasbaar te ma-
ken. Het moest geen plan worden 
zoals Slot 2 waar alles te dicht op 
elkaar staat en alles recht toe recht 
aan is. De bouw daar is natuurlijk 
ook representatief voor bouwen in 

die tijd.” “Nu kijken we om het meer 
in de landschappelijke omgeving te 
laten passen, waarbij het duin mooi 
overloopt in de woningen. Zelfs de 
Provincie stemde daarin toe en wij 

wreven in onze handen.”

Coronavoorstel verlenging fi-
nanciële compensatie tot 1 juli 
2021 Opnieuw steun voor onderne-
mers, verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties Het college van 
Bergen stelt aan de gemeenteraad op 
4 maart 2021 voor om, in het kader 
van corona, opnieuw ondersteuning 
te geven aan maatschappelijke orga-
nisaties, verenigingen en instellingen. 

Maart 
3 Maart. Petitie- Kruising St. 
Adelbertusweg moet veiliger Op 
de pagina “Je bent Egmond-Binder 
als…” wordt een oproep gedaan de 
Petitie te tekenen om de kruising van 
de N 512 en de St. Adelbertusweg 
veiliger te maken, dit ook naar aan-
leiding van een aanrijding dat plaats-
vond op deze gevaarlijke kruising. 
Inmiddels zijn de strepen en pijlen 
aangepast.

Zo koud het in februari was, zo 
mooi werd het weer in maart. In 
het weekend van de tweede week in 
maart werd er zelfs 15 graden geme-
ten en trokken velen naar het strand 
om een wandeling op de boulevard te 
maken. Er golden nog steeds strenge 
Coronaregels maar die werden niet 
altijd opgevolgd. De Voorstraat werd 
omgedoopt tot Take a Way boulevard. 
Een stuntje van de Horeca Egmond 
om aandacht te vragen voor het ge-
sloten houden van de restaurants. 

10 maart.  Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo: Rijksoverheid 
moet nu ingrijpen Brandbrief 
bestuurders ten bate lokale be-
drijven 
“Een noodsignaal namens onze on-
dernemers” - dat is de kern van een 
brief van de vier portefeuillehou-
ders van Economische Zaken van de 
BUCH-gemeenten aan het Ministerie 
van Economische Zaken (EZ). De col-
legeleden van de gemeenten Uit-
geest, Heiloo, Castricum en Bergen 
maken uit hun gesprekken met lokale 
ondernemers op dat het MKB dreigt 
te imploderen. “De rijksoverheid 
moet nú ingrijpen en met maatwerk 
ondernemers te hulp schieten, anders 
dreigen dorpen hun economische vi-
taliteit te verliezen”, zo pleiten de vier.

13 maart 
Jill Holterman 

  

Pastoor Scheltinga nam afscheid 
1e Pinksterdag nam pastoor Schel-
tinga officieel afscheid van zijn Oud 
Katholieke kerk in Egmond aan Zee 
om te verhuizen naar Amersfoort. Bij 
de dienst mochten door de Corona 
maar 30 mensen de dienst bijwonen. 
Radio-TV 80 verzorgde een directe 
live TV uitzending. Van het bestuur 
kreeg hij een foto van een besneeuwd 
Egmond.

25 mei- Brede raadssteun voor 
schilderij Egmondse vissers- 
vrouwen.  

In de raadsvergadering van de ge-
meente Bergen is een motie aan-
genomen, ingediend door initiatief-
neemster Wilma Grooteman, voor de 
aankoop van het schilderij “Egmond-

se Vissersvrouwen” van Roeland 
Koning (1898-1985) de gemeente 
schenkt de helft van de € 25.000. De 
andere helft is opgebracht door de 
bevolking mede door de collecte van 
To en Mar bij de Jumbo . Het schilderij 
van Roeland Koning hangt inmiddels 
in het museum van Egmond. 
   
Geen uitzonderingsstatus toeris-
tische verhuur van woningen 
Het college legt aan de raad voor 
om de mogelijkheden tot toeristische 
verhuur van (tweede) woningen in 
Bergen aan Zee en de terrasflat in 
Egmond aan Zee niet ruimer te ma-
ken ten opzichte van de rest van de 
gemeente. Als de raad akkoord gaat 
met het voorstel geldt de meldt- en 
registratieplicht van toeristische ver-
huur van woningen voor maximaal 
63 nachten per jaar definitief ook 
voor woningeigenaren in Bergen aan 
Zee en de terrasflat in Egmond aan 
Zee. Dat is in overeenstemming met 
de gewijzigde huisvestingsverorde-
ning Bergen 2019. In juni wordt het 
voorgestelde besluit behandeld door 
de raad. Daarmee volgt een definitief 
besluit.

Juni
Begin deze maand 
presenteerde Gerjan Zwaan zijn twee-
de boek “De beleving van de lankies” 

op het landje van Joop Heddes om de 
Noord. Zijn eerste boek “Het Zeedor-
penlandschap” was binnen de kortste 
keren uitverkocht. Van elk verkocht 
boek gaat € 2,50 naar het Egmonds 
museum voor aankoop van het schil-
derij de Vissersvrouwen van Egmond.
2 Juni- Slotkapel heeft het 
financieel zwaar. 
Het is eigenlijk te gek voor woorden 
dat het mooiste nog bestaande mo-
nument van Egmond, de Slotkapel, 
in financiële moeilijkheden verkeert. 
Ook de Slotkapel is getroffen door de 
maatregelen en beperkingen rondom 
corona. Deze situatie duurt al meer 
dan een jaar. Er kunnen geen concer-
ten, huwelijken en bruiloften gehou-
den worden, laat staan dat er nieuwe 
activiteiten kunnen worden georgani-
seerd. De muren laten vocht door en 
daardoor wordt er dit najaar opnieuw 
gevoegd. Er moet ook geschilderd 
worden: van de toren tot aan de ko-
zijnen beneden, anders rot alles weg. 
Ook moeten er volgens een onder-
zoeksrapport nieuwe leistenen pan-
nen en nieuw dak geplaatst worden. 
De kosten zijn geraamd op € 275.000 
exclusief al het loodwerk.
5 juni- Eindelijk voetballen voor 
jeugdteams 
Het was weer gezellig druk op de Lan-
ge Plas bij VV Egmondia, maar ook bij 
Zeevogels en St. Adelbert rolde de bal 
weer. Acht maanden hebben ze erop 
moeten wachten, maar zaterdag 5 
juni konden de jeugdteams in de ca-
tegorieën t/m 18 jaar eindelijk weer 
wedstrijden spelen. Vanwege de coro-
nabeperkingen van de overheid wa-
ren al die tijd alleen trainingspartijtjes 
op de eigen vereniging toegestaan. 
Nu gaan deze teams in het kader van 
de KNVB Regiocup weer wedstrijden 
spelen tegen clubs in de buurt, liefst 
zelfs op fietsafstand.
KNRM weer in actie.  
De reddingboot Adriaan Hendrik 
moest in actie komen voor een kajak 
die te ver uit de kust in problemen 
kwam en een visbootje dat hulp no-
dig had.
College legt bestemmingsplan 
ter vaststelling voor aan de raad 
Woningbouwplannen 
Delversduin flink aangepast. De wo-
ningbouwplannen voor Delversduin 
in Egmond aan den Hoef hebben zes 
weken ter visie gelegen. Diverse om-
wonenden en andere belangstellen-
den hebben op het plan gereageerd. 
Dit heeft ertoe geleid dat het college 
het plan heeft aangepast. Hierdoor 
wordt het woongenot van omwo-
nenden zoveel mogelijk behouden en 
worden er tegelijkertijd een flink aan-
tal woningen voor Egmondse woning-
zoekenden gerealiseerd. De volgende 
stap is dat het college het bestem-
mingsplan aan de raad ter vaststelling 
aanbiedt.
16 juni Alliumbloembollen 

weer volop in bloei. 
Rond Egmond aan den Hoef staan de 
Alliumbloembollen, beter bekend als 
de sierui, weer volop in bloei. Er gaat 
geen dag voorbij of de fietsers en au-
tomobilisten stoppen om er een foto 
van te maken. Op de Egmonderstraat-
weg zorgt het soms voor opstoppin-
gen. Op de Herenweg naar Castricum 
of richting Bergen ontkom je ook niet 
aan dit prachtig gewas. Er werden 
duizenden foto’s geschoten.

Een andere trekker voor de Pinck 
Er is onderling lang in de “Pinck 
ploeg” over gesproken, om een ander 
trekker aan te schaffen. De huidige 
trekker is al een bejaarde dame van 
80 jaar oud en doet het nog steeds. 
Maar met de ouderdom komen er 
toch gebreken, zoals olielekkage, niet 
meer waterdicht, moeilijk schakelen, 
lier moeilijk te bedienen enzovoort. 
Na enig speurwerk en een tip kwa-
men we in contact met de KNRM. De 
trekker van het Reddingstation station 
De Cocksdorp op Texel was vervangen 
en stond te koop. De koop werd snel 
geregeld en de bemanning van Pinck 
is apetrots op de nieuwe trekker. We 
zijn de KNRM, en onze sponsors héél 
erg dankbaar.

28 Juni Marjoke Brouwers be-
roofd van spaargeld 
Carla Verschut-Heilig postte een be-
richt dat haar tante Marjoke Brou-
wers beter bekend als Joke (74) op 
maandag 28 juni al haar geld op haar 
bankrekening kwijt was geraakt door 
een babbeltruck. Het ging hier om 
€ 20.000. Joke die als schooljuffrouw 
werkzaam is geweest in Egmond aan 
den Hoef, lijdt aan de ziekte van Par-
kinson en is al 20 jaar weduwe. Er is 
een inzameling voor haar gehouden.

29 Juni Lars Voskuil Burgemees-
ter van Bergen. 

In de Blinkerd werd Lars Voskuil bin-
nen gehaald door burgemeester Re-
hwinkel en Solita Groen van de ver-
trouwenscommissie. De gehele raad 
was aanwezig om op hem een toast 
uit te brengen.
Lars Voskuil was Statenlid in Noord-
Holland en fractievoorzitter van de 
PVDA in de gemeente Naarden. Hij 
is 53 jaar, woont in Naarden en heeft 
een zoon van 19 en een dochter van 
23 jaar die beiden in Amsterdam wo-
nen. Samen met zijn vrouw gaat hij op 
zoek naar een woning in Bergen NH.

30 juni- Reuzenrad weer naar 
Egmond terug. 
Jan Vallentgoed mag weer zijn Reu-
zenrad in Egmond aan Zee opbou-
wen. Er is een omgevingsvergunning 
afgegeven en een evenementen ver-
gunning voor twee maanden. Het rad 
komt nu naast het Maritieme Cen-
trum te staan.

NOODWEER RAAST OVER 
EGMOND: 
Impact fam. Groot enorm

De impact van het noodweer is bij de 
fam. Groot in de Sammerpolder aan 
het Zomerdijkje enorm. Het water 
staat ruim tegen de gevel. In een deel 
van het huis is het water naar binnen 
gekomen. De regen kwam met bak-
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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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

*Financiële- en salarisadministraties
*Jaarrekeningen

*Belastingaangiften (zakelijk/privé)
*Belastingadviezen
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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

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

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

HOUTENBOS

ALUMINIUM
&

RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee

Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

de atlete uit Egmond aan den Hoef 
gaat voor de Olympische limiet en 
wordt daarin gesteund door enkele 
sponsoren.
Het amateurvoetbal 
zal geen herstart maken voor de com-
petitie, alleen de jeugd onder 17 jaar 
mag wel trainen met een onderling 
partijtje van 4 tegen 4 met gepaste af-
stand. Ouders mogen de kinderen al-
leen brengen en afzetten bij de poort.
RK Kerk verkocht aan 
SKA Projectmanagement BV 
Witte rook uit de RK Kerk in Egmond-
Binnen. De RK Kerk in Egmond-Binnen 
heeft een nieuwe eigenaar. De vorige 
eigenaar, het Bisdom Haarlem, heeft 
de kerk via een openbare inschrijving 
verkocht aan SKA Projectmanage-
ment B.V. uit Landsmeer. Zij gaan de 
komende tijd aan de slag met het 
maken van plannen en de uiteinde-
lijke realisatie van circa 50 betaalbare 
huurwoningen op de plek van de hui-
dige kerk.
Tosca Ronde opent haar nieuwe 
Fysiopraktijk 
in het appartementencomplex “De 
Egmonden” met drie behandelkamers 
en een aparte sport en bewegings-
ruimte van 180M2.
17 maart Verkiezingen tweede 
kamer. 

Er kan zelfs in drie dagen en schrifte-
lijk gestemd worden. De opkomst in 
de Egmonden was hoog.
23 maart College legt 
Delversduin ter visie, 
Jos Apeldoorn maakt beeld met vijf 
armen en Marcel Halff stopt met het 
raadwerk voor D66. 
Registratie woningen voor toe-
ristische verhuur.   Vanaf 1 april 
moeten huizenbezitters in de ge-
meente Bergen die hun woning toe-
ristisch willen verhuren, hun woning 
registreren. Eerder dit jaar heeft de 
gemeenteraad besloten dat huizen-
bezitters vanaf 2021 hun woning voor 
een periode van maximaal 63 nachten 
voor toeristische verhuur beschikbaar 
mogen stellen. Alle inwoners van de 
gemeente Bergen die het mogelijk 
betreft ontvangen een brief hierover.

April 
Paasdagen in Egmond een 
troosteloze aanblik. 

Kou en enorme hagel en regenbuien 
teisterden de Paasdagen in Egmond, 
slechts een enkeling waagde het om 
met zijn surfplank naar het strand te 
gaan. Toeristen bleven weg. De bou-
levard toonde slechts 1 Duitse en 1 
Zweedse Auto. Tweede Paasdag knap-
te het weer gelukkig op en trokken de 
mensen eropuit.

Coronaprikken eindelijk in Eg-
mond. Het heeft even geduurd dat 
het landelijke Outbreak Management 

Team en de GGD voor de bestrijding 
van het coronavirus de artsen toe-
stemming gaven om ook deel te ne-
men aan het prikken. Het kan volgens 
minister Hugo de Jonge nog sneller 
gaan met deze aanpassing. De prik-
tent in Alkmaar wordt bemand door 
de GGD en in Egmond aan Zee gaan 
de huisartsen Stoll en Zwartkruis, net 
als bij de griepprik, prikken in Sporthal 
de Watertoren. Mondkapjes zijn ver-
plicht. Het prikken zal in de tweede of 
derde week van april plaatsvinden als 
de vaccins beschikbaar zijn. Het gaat 
om ongeveer 450 mensen uit Egmond 
aan Zee. De huisartsen uit Egmond 
aan den Hoef en Egmond-Binnen 
hebben ook de vaccins besteld, wan-
neer de vaccins binnenkomen is nog 
onduidelijk. Inwoners tussen 60 en 65 
jaar, de leeftijdsgroep die het meeste 
besmettingsgevaar loopt, mensen met 
een BMI boven de 40 en mensen met 
het downsyndroom worden als eerst 
gevaccineerd. In de afgelopen maand 
maart was één van ergste uitbraken 
van het coronavirus berekend en dat 
is één van de redenen dat huisartsen 
en ziekenhuizen nu ook ingeschakeld 
worden. 
21 april. Jill Holterman loopt 
Olympische limiet.

Onder prachtige omstandigheden 
met de start s’morgens om 08.15 op 
Twente Airport heeft de Keniaan Eliud 
Kipchoge de marathon gewonnen in 
een tijd van 2.04.30 uur en was op-
permachtig. Bij de dames was het de 
Egmondse Jill Holterman die alom 
verbazing wekte door als zesde te ein-
digen in een snelle tijd van 2.28.18 en 
daarmee 12 sec onder de Olympische 
limiet liep en 6,5 minuut onder haar 
persoonlijke record. Zij maakte haar 
debuut op de marathon. Zij zou later 
uitgezonden worden naar Tokyo.
Grote uitslaande brand Noord-
velderweg, Egmond-Binnen  
Bij werkzaamheden aan het dak van 
de woonboerderij van Familie Baart is 
vrijdagmiddag 23 april om 14.45 uur 
een grote brand ontstaan. Men was 
met de renovatie aan de boerderij be-
zig. De brandweerkorpsen van Heiloo, 
Alkmaar, Egmond en Castricum waren 
opgeroepen voor deze grote brand.
Coronaprikken begonnen

Het was een komen en gaan van Eg-
monders die hun eerste coronaprik 
gingen halen in de sporthal. De art-
sen hadden het goed voorbereid met 
schermen tussen de rijen waar geprikt 
moest worden.
26 april Janina Luttik-Swart 
(59 jaar) uit Egmond-Binnen werd 
onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Janina is al sinds 1994 
vrijwilliger bij Timmerdorp Egmond-
Binnen. Daarnaast was zij actief als 
bestuurslid van de Vereniging Dorps-

belangen Egmond-Binnen en raadslid 
van de gemeente Bergen. In 2013 
was zij medeoprichter van de politieke 
partij KIES Lokaal in Egmond-Binnen.
28 april De verbouwing van 
De Klok komt in een eindfase. 

De nieuwe uitbaters maken hun nieu-
we naam bekend, CHILL. Het pand 
ziet er aan de buitenkant al gelikt uit 
met mooie strakke lijnen. Nu het dak 
dicht is kan het pannenbier stromen. 
De mannen van Tervoort hebben mooi 
werk geleverd.

Terrassen weer open. 
Na maanden van afzien mogen   de 
terrassen na koningsdag eindelijk 
weer open van 12.00 -18.00 uur. Het 
was in de coronaperiode improviseren 
voor de horeca ondernemers door met 
take a way maaltijden te werken en 
thuis te bezorgen. Maar wie slim was 
verdiende toch een aardige boterham.

MEI 
Twee Egmondse vissers ternau-
wernood gered. 

De Egmondse reddingboot hoefde 
donderdagmorgen om 05.45 uur niet 
in actie te komen bij een vissersbootje 
die was omgeslagen en gezonken 
voor de kust van Wijk aan Zee. De 
twee vissers uit Egmond aan Zee 
o.a. Justin Belleman eigenaar van het 
bootje, wisten zichzelf in veiligheid te 
brengen met een reddingsvlot waarin 
zij de kustwacht konden alarmeren. 
Zij zijn opgepikt door de KNRM red-
dingboot van IJmuiden. De redding-
boot van Wijk aan Zee assisteerde 
viskotter Black Jack uit IJmuiden het 
visbootje te bergen. De Egmondse 
drenkelingen werden snel aan wal ge-
bracht. Het bootje moet als verloren 
worden beschouwd.

4 mei- Geen publiek, 

geen herdenkingsdienst en geen stille 
tocht naar de oorlogsmonumenten 
in Egmond. Slechts de comités do-
denherdenking en een afgevaardigde 
wethouder van de gemeente Bergen 

mochten bij de sobere dodenherden-
king aanwezig zijn. Er werd een krans 
gelegd door wethouder Tromp bij het 
oorlogsmonument. Finn Dekker had 
een gedicht geschreven. Onze vrijheid 
zorgt voor blijheid. Dat mag je niet 
afnemen.
5 mei- Restaurant Nieuw Westert 
uit as herrezen 

Twee en een half jaar na de brand op 
5 januari 2019 mogen de terrassen 
eindelijk weer open. Dat was voor res-
taurant Nieuw Westert het startsein 
om het nieuwe terras officieel te ope-
nen en om alle medewerkers, die altijd 
in dienst zijn gebleven, te presenteren 
en samen te komen. Nick Nota vormt 
met Michiel Gooijer en Vincent Meurs 
de directie van Nieuw Westert, Nau-
tilus aan Zee, Zeezicht en Grand café 
van Ruysdael in Heemskerk.
5 Mei- 45 jarig jubileum. 
Het noten en kaaswinckeltje van Jor-
gen en Tessa van Amstel vierde haar 
45 jarig jubileum met vele mooie aan-
biedingen en prijzen als het begin van 
zaak.in 1976 toen Dick en Karin in de 
Voorstraat hun deuren openden.
Siem Koomen (82), is op 7 mei 
overleden. 
“Heb je nog nieuws? “stond er in 
zijn rouwkaart. Omdat hij overal bij 
betrokken was in Egmond aan Zee 
trok elk nieuws hem aan. Hij zat in 
vele besturen en was 28 jaar eigenaar 
van restaurant de Vuurtoren in de 
Smidstraat in Egmond aan Zee.
10 mei- Digitaal parkeren dit 
jaar van de baan. 
Door de vele protesten van de inwo-
ners in Egmond aan Zee en het niet 
naleven van de privacy voorwaarden 
waarbij de burger zijn Burgerservice 
nummer moest invullen zal nu uit-
gesteld worden tot Januari 2022. De 
oude papieren vergunningen 2020 
blijven geldig voor 2021.
19 mei De kunst van de Kerk-
meester 
Folkert de Jong ART Impressies. Folkert 
de Jong, geboren in Egmond aan Zee 
in de Marshallstraat. Een bescheiden 
jochie geboren in 1972. Je had niet 
het idee dat hij later de grote kunste-
naar zou worden die de wereld ging 
veroveren met zijn kunstwerken in de 
beroemdste galeries van New York, 
Mexico, Californië, Singapore, Milaan, 
Parijs, Londen, Glasgow, Bombay, Xi-
amen China, Valencia, Luxemburg, 
Bergen, Amsterdam, Boston, Buenos 
Aires en ga zo maar door. Folkert heeft 
een expositie in Veere (Zeeland), De 
Kunst van de Kerkmeester. Ieder jaar 
krijgt een kunstenaar opdracht om als 
Kerkmeester van de Grote Kerk Veere 
het middenschip naar zijn hand te 
zetten. Als eerste Kerkmeester van de 
Grote Kerk Veere maakte Folkert een 
indrukwekkende tentoonstelling van 
hangende schepen vervaardigd van 
kaarsvet met de titel “Ex Voto”
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ken uit de hemel en de lucht werd 
zwart. Straten liepen onder water om-
dat het riool het afvoeren van regen-
water niet meer kon bolwerken In de 
hele gemeente had men last van deze 
enorme waterval uit de hemel. In Eg-
mond aan den Hoef liepen de sloten 
over en konden de afvoeren het niet 
meer verwerken. Huizen liepen onder 
water en bij vele boeren ging de oogst 
verloren door slecht ingrijpen van het 
Hoogheemraadschap. Het was code 
rood ook voor de volgende dag.
  
Windmolenpark Egmond krijgt 
geldboete. Het windmolenpark voor 
de kust van Egmond aan Zee heeft 
van het Openbaar Ministerie een 
geldboete gekregen van € 20.000 
voor nalatigheid. Bij controle met het 
vliegtuig van de kustwacht werd in 
2019 geconstateerd dat 11 van de 
36 windturbines maandenlang niet 
verlicht waren en dus een gevaar 
opleverden voor de scheep - en lucht-
vaart. Door de boete van € 20.000 
te betalen voorkomt het bedrijf een 
rechtszaak.

“Egmondse Vissersvrouwen” 
komen thuis.  
Woensdag 30 juni werd het schilderij 
Vissersvrouwen afgeleverd bij Muse-
um Egmond in Egmond aan Zee door 
Anton Gul die het schilderij heeft op-
gehaald uit Amersfoort. Het museum 
is trots op de inwoners en de gemeen-
te die dit mogelijk hebben gemaakt.

JULI

Stolpboerderij Kuiper gesloopt.
De stolpboerderij aan de Oldenborgh-
weg/hoek Egmonderstraatweg van de 
familie Kuiper is gesloopt. De boerde-
rij was al geruime tijd onbewoonbaar.
ByMar op de Slotweg. Gezellig 
snuffelen en winkelen voor ieders wat 
wils kan je hier terecht in de grote 
danszaal van het Rode Hert. 
7 Juli Jaap Dekker na 52 jaar 
postbode-af 
Hoeveel mensen kunnen zeggen dat 
zij 52 jaar voor dezelfde baas hebben 
gewerkt? Dat zullen er niet veel zijn. 
Op zijn veertiende werd hij al post-
bode, zo ging dat vroeger. Vanaf zijn 
vierde en later op de lagere school, 
gaf hij al aan dat hij graag postbode 
wilde worden. Op 17 april 2021 ging 
Jaap officieel met pensioen en kon de 
vlag in huize Dekker uit met de oude 
postbode pet in de mast. Bij gymnas-
tiek vereniging Achilles werd Jaap, die 
als vrijwilliger meewerkt, in het zon-
netje gezet voor zijn jarenlange inzet.

11 Juli Den Helder-Egmond, 
‘de Jaap Stam memorial’ Afgelopen 
zondag 11 juli wandelden een groep 
van tien enthousiaste mensen de 
tocht van Den Helder naar Egmond. 
Deze inmiddels traditionele wande-

ling is destijds in 1997 in het leven 
geroepen door enkele leden van de 
voormalige loopgroep ‘de Klok’ waar-
onder good old Jaap Stam, waarna 
deze wandeling later is vernoemd, en 
dit jaar was het dus voor de vijfen-
twintigste keer!

14 Juli Huys Egmont krijgt 
"Sleutel naar succes" 
Op vrijdag 9 juli ontving de nieuw 
opgerichte Stichting Huys Egmont 
de sleutel van het opgeleverde Huys 
Egmont uit handen van wethouder 
Klaas Valkering. De wethouder over-
handigde de symbolische ‘sleutel naar 
succes’ namens de gehele gemeente 
Bergen. Hiermee is een belangrijke 
eerste stap in de ontwikkeling van het 
Slotkwartier voltooid.
14 Juli Terug naar de Kust 
prijswinnaars 

Bijna alle basisscholen van de ge-
meente Bergen brachten afgelopen 
jaar een bezoek aan het centrum ‘Te-
rug naar de Kust’ in Egmond aan Zee. 
Leerlingen van groep zes kregen les 
over plastic soep en gingen zelf het 
strand op om te jutten. Van al het ge-
vonden afval maakten de leerlingen 
van elke school een ‘Zeetel’; een stoel 
die het verdrietige verhaal vertelt van 
de plastic soep, en een ‘Time Lapse’; 
een filmpje van een minuut waarin 
alle leerlingen een gejut schilderij 
maakten. Wethouder Arend Jan van 
den Beld deelde prijzen uit.

15 Juli Bouwplan Delversduin 
door raad aangenomen 
Het heeft heel wat voeten in aarde 
gehad. Het plan Delversduin is in 
ruime meerderheid aangenomen door 
de gemeenteraad van Bergen. Alleen 
Behoorlijk Bestuur Bergen en Groen-
Links waren tegen. Gemeentebelan-
gen was afwezig.
17 juli Grote brand Jacob Schol-
plantsoen 

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

21 Juli Braderie Egmond afgelast 
Wat hebben we veel vragen gehad 
over de Braderie! Hieruit blijkt hoe-
veel mensen toch genieten van deze 

avondmarkt. In de afgelopen maan-
den is de Braderiecommissie dan ook 
druk bezig geweest om te zoeken 
naar mogelijkheden om dit jaar nog 
een braderie te organiseren. Nu de 
versoepelingen voor evenementen 
zijn teruggedraaid, zijn de kansen 
hierop vrijwel verkeken en hebben we 
besloten de braderie af te gelasten. 
De deelnemers aan de Braderie zijn 
hierover geïnformeerd.
Beach Soccer Egmond is 
Nederlands kampioen 

Het vrienden voetbalteam van Beach 
Soccer Egmond uit Egmond-Binnen 
is in Scheveningen Nederlands Kam-
pioen geworden. In de finale versloe-
gen zij BS Scheveningen met 4-2 door 
doelpunten Jeffrey Klijbroek 2x-Tay 
Tervoort en Thom de Vries
Inwoners denken mee over 
mogelijke nieuwbouwplannen 
‘De week van Egmond’ zorgt voor 
mooie gesprekken. In de week van 29 
juni hebben ruim 800 Egmonders la-
ten weten hoe ze denken over moge-
lijke nieuwbouwplannen in Egmond 
aan den Hoef en Egmond-Binnen. 
De algemene vraag was: Wat zijn uw 
wensen, behoeften en bezwaren ten 
aanzien van nieuwbouw in Egmond-
Binnen en Egmond aan den Hoef, en 
hoe kunnen we gezamenlijk tot een 
plan komen waarmee we de dorpen 
vitaal en krachtig houden?
28 Juli - Jill Holterman in Tokyo 
klaar voor Marathon 

De Egmondse marathonloopster Jill 
Holterman is in Tokyo aangekomen 
voor de marathon die op zaterdag 7 
augustus om 12.01 wordt gelopen. 
Na een goede vlucht kan zij enige 
dagen acclimatiseren om een goede 
prestatie op de marathon te lopen. 
Dorpsgenoten en Klaas Valkering 
wensen haar veel succes.
    
AUGUSTUS
4 Augustus 
Vele belangstellenden uit de cultu-
rele historische wereld waren 30 juli 
aanwezig bij de opening van Huys 
Egmont. De Egmondse vlag werd ge-
hesen door Martijn Mulder waarna de 
genodigden een kijkje konden nemen 
in het prachtige cultureel centrum in 
Egmond aan den Hoef.

6 Augustus Egmond op zijn Kop 
met grijze markt 
Met gescheiden looprichtingen langs 
de 168 kramen op de Herenweg, 
Abdijlaan en Adelbertusweg werd op 
de grijze vrijdag toch nog een beetje 
aan Egmond op z’n Kop gedaan. Veel 
mensen uit het dorp hadden hun spul-
letjes van zolder gehaald om te ver-
kopen. Vele ondernemers hadden ook 
een kraam gehuurd om toch nog het 
marktgevoel te hebben dat door de 
corona heeft stilgelegen
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11 Augustus Jill Holterman haalt 
finish marathon Tokyo 
Onder barre omstandigheden, het 
was heel warm, heeft onze eigen Jill 
Holterman met startnummer 2994 
de marathon in Sapporo/Tokyo bij de 
Olympische spelen in Japan volbracht 
in een tijd van 2.45.27 op ruim 18 mi-
nuten achter de Keniaanse winnares 
Peres Jepchirchir. De andere Neder-
landse deelneemster Andrea Deelsta 
eindigde op 9.45 minuten achter de 
winnares . Deelsta wilde in de top 10 
eindigen maar dat lukte niet. Zij kreeg 
onderweg heupproblemen.

18 Augustus Jopie Glas ten einde 
raad. 
De familie probeert al twee jaar lang 
om een benedenwoning te krijgen 
maar steeds vissen zij achter het net. 
De woningcorporatie roept wel steeds 
dat Jopie boven aan de lijst staat, 
maar toen een woning onder haar op 
de begane grond vrij kwam doordat 
deze bejaarde naar een verzorgings-
huis moest, werd deze verloot en ging 
aan haar neus voorbij.

Voetbalseizoen weer van start 
De amateur voetbaltrainingen zijn 
weer begonnen, de Egmondse clubs 
gaan spelen in de bekerwedstrijden 
op zaterdag en zondag. Egmondia 
speelde eerst nog een oefenwedstrijd 
tegen Alkmaarse Boys die werd verlo-
ren met 2-3. De bekerwedstrijden be-
ginnen bij St Adelbert 1 op 4 septem-
ber, zij spelen dan uit tegen Sporting 
Krommenie om 14.00 uur. Zeevogels 
1 begint zondag 5 september thuis 
tegen Hugo Boys aanvang 14.00 uur.

25 Augustus Stoplichten wekken 
ergernis 

Vaak staan hier lange rijen fietsers te 
wachten. Het lijkt erop dat deze lich-
ten sneller reageren als je op de juiste 
knop drukt. Maar de automobilisten 
die uit Egmond aan Zee komen en 
linksaf richting Bergen willen, ergeren 
zich groen en geel aan de stoplichten 
die maar twee en als je snel bent drie 
auto’s doorlaat om vervolgens weer 
op rood te springen.
25 augustus Presentatie album 
Pepperstreet 

Met het afspelen op de achtergrond 
van de eerste drie albums: BEYOND 
ANY RAINBOW, SKIN DEEP en SAY 
CHEESE, werd hierna het vierde al-

bum PEPPERSTREET bij drukkerij Bel-
leman van Remi en Anita Beukers ge-
presenteerd. Remi lichtte het album, 
met 14 nummers, toe met name over 
de songs qua opnames en teksten. 
Alle medewerkers aan het album wa-
ren bij de presentatie aanwezig om te 
toasten op het succes van het vierde 
album.

September
 
1 September Redding 
demonstratie Adriaan Hendrik 

Het was het wachten waard op het 
strand van Egmond aan Zee. De red-
ding demonstratie die om 19.00 uur 
zou plaatsvinden werd verlaat door 
een op hol geslagen catamaran bij 
Bergen aan Zee die eerst met spoed 
opgehaald moest worden. Geluk-
kig waren er geen mensen in gevaar 
geweest. Uiteindelijk om 20.00 uur 
arriveerde de SAR helikopter met de 
reddingboot van Petten en de red-
dingbrigade. Het feest kon begin-
nen. De vele tientallen toeschouwers 
konden genieten van een prachtige 
demonstratie
  
Abdijmarkt druk bezocht 
De weergoden waren goedgezind op 
de jaarlijkse ambachtelijke abdijmarkt 
in Egmond-Binnen. Er werd van alles 
aangeboden op diverse kramen van 
dit kloostergemeenschap door diverse 
monniken en zusters van het Liobak-
looster.
Gemeente Bergen stimuleert 
energiebesparing 
Het college van Bergen wil de ver-
duurzaming door inwoners stimule-
ren. Niet voor iedere woningeigenaar 
is het nemen van duurzame maatre-
gelen financieel haalbaar. Met een 
duurzaamheidslening worden wo-
ningeigenaren sneller over de streep 
getrokken om tot actie over te gaan.
Jan Ligthart toernooi gespeeld 
Nadat donderdag de eerste ronde 
werd gespeeld van het Jan Ligthart 
toernooi ter voorbereiding op het 
voetbalseizoen, waarbij eindelijk weer 
gespeeld mag worden met publiek, 
was het op de Hogedijk bij Zeevogels 
gezellig druk.
8 September Rubriek Mooij Ge-
zien met Uitgestorven beroepen 
en verdwenen winkels en 
bedrijven 

     
Op pagina 4-5 starten wij met de 
rubriek “Uitgestorven beroepen en 
verdwenen winkels en bedrijven”. Als 
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je zo door het dorp loopt hoor je de 
mensen zeggen “Weet je nog wat hier 
vroeger heeft gestaan, of welke win-
kel zat hier vroeger ook alweer?” dat 
was de aanleiding om deze rubriek in 
6 afleveringen te starten. Iedere week 
komen weer andere namen van win-
kels of bedrijven langs waar vooral 
de jeugd geen weet van heeft. Enkele 
voorbeelden uit deze 1e rubriek, De 
gasfabriek en de gasmeter, de ko-
lenboeren, de schillenboer, de krui-
deniers en de bakkers. Wist u dat er 
wel 7 bakkers waren in Egmond aan 
Zee? En waarom zoveel?, omdat er 
7 kinderkolonies waren die allemaal 
van brood voorzien moesten worden, 
iedere dag weer. Het zijn zomaar een 
paar voorbeelden in “MOOIJ GE-
ZIEN”.

9 September Gemeente en sport-
raad tekenen overeenkomst 
Gemeente Bergen en de sportraad 
BES (Bergen-Egmond-Schoorl) willen 
graag dat zoveel mogelijk inwoners 
met plezier kunnen sporten en be-
wegen. Hiervoor is een gezamenlijke 
aanpak nodig. Daarom tekenden wet-
houder Antoine Tromp en de voorzit-
ter van de sportraad, Marten Nijdam, 
op donderdag 9 september een over-
eenkomst waarin deze gezamenlijk 
aanpak is vastgelegd.

10 September Muzepenning aan 
Frits David Zeiler 
De Monumentendagen waren vrijdag-
middag 10 september om 16.00 uur 
officieel geopend in het Huys Egmont. 
Deze opening kreeg een bijzonder 
karakter; Frits David Zeiler uit Ber-
gen ontving tot zijn eigen verrassing 
tijdens die gelegenheid de Muzepen-
ning van de gemeente Bergen. Deze 
onderscheiding is uitgereikt door bur-
gemeester Lars Voskuil, die daarmee 
een van zijn eerste officiële handelin-
gen in de gemeente verrichtte.

4 September Daklozendag in de 
Abdij 
Zaterdag 4 september was het weer 
zover. Het inmiddels jaarlijks terug-
kerende evenement dat de Abdij 
van Egmond in samenwerking met 
de Stichting Sant’Egidio Amsterdam 
organiseert voor de hulpbehoeven-
den uit de regio Amsterdam. Deze 
Stichting zet zich sinds het ontstaan 

in 1968 concreet in voor de armen 
in onze samenleving. Ondertussen is 
Sant’Egidio uitgegroeid tot een we-
reldwijde Christelijke lekenbeweging 
in meer dan zeventig landen.
22 September Facturen voor par-
keren onjuist 
De gemeente is in de fout gegaan om 
facturen voor betaald parkeren te ver-
sturen naar de inwoners van Egmond 
aan Zee. Het betreft een belasting-
aanslag voor een parkeervergunning 
01-01-2021/ 01-01-2022. Zoals zij 
eerder in een persbericht hebben la-
ten weten dat er dit jaar geen nieuwe 
papieren vergunningen zouden wor-
den verstuurd en de digitale vergun-
ningen werden uitgesteld, dit i.v.m. 
met privacy en BSN-nummer, en dat 
de oude vergunningen van 2020 gel-
dig blijven in 2021. 
22 September Brand feestzaal 
Rode Hert aangestoken 
Donderdagmorgen om ongeveer 
kwart over zes is er brand ontstaan 
aan de buitenkant van de feestzaal 
van het Rode Hert. Margreth van Ham 
die de feestzaal huurt met haar snuis-
terijen en kleding kreeg s’morgens 
vroeg een telefoontje van de politie 
dat er brand was aan het pand. Door 
oplettendheid van de naastgelegen 
buurvrouw die direct alarm sloeg 
bleef de schade beperkt, maar de 
rookschade is enorm.
Oktober
3 Oktober   Eindelijk uit je dak 
Broodjes, Vuurwerk, Bier - Kermis 
Egmond-Binnen 
Eindelijk kon er weer kermis gevierd 
en gefeest worden in het land, zoals 
bij het Oktober bierfeest op vrijdag en 
zaterdag in Alkmaar, maar ook op de 
Egmond-Binder kermis. Maandagmor-
gen werd er vuurwerk afgestoken op 
de Herenweg voor de Eerste Deun.
Geen uitzonderingspositie ver-
huur terrasflats 
Het college van de gemeente Bergen 
wil de toeristische verhuur van (twee-
de) woningen in Bergen aan Zee en de 
Terrasflat in Egmond aan Zee net als 
in de rest van de gemeente maximaal 
63 nachten per jaar toestaan. Het 
college heeft een eerder voorstel op 
verzoek van de gemeenteraad aange-
past, maar die aanpassingen hebben 
niet geleid tot een andere conclusie. 
Het nieuwe voorstel wordt in oktober 
behandeld door de gemeenteraad.
4 oktober Geslaagde workshop 
Sebastiaan Groot bij CréActief 
Sebastiaan Groot, de kunstschilder 
uit Egmond aan den Hoef die twee 
jaar geleden het televisieprogramma 
‘Rembrandt-project’ won (toen nog 
als amateur-schilder en student 
kunstgeschiedenis), gaf op 4 oktober 
voor deelnemers aan de verschillende 
schilder- en tekengroepen van CréAc-
tief een workshop ‘Zelfportret’. Het 
werd een geanimeerde bijeenkomst.
40 jaar KWF-collectant  
Mevr. Lenie Baltus uit Egmond-Binnen 
heeft dit jaar voor de 40e keer gecol-
lecteerd voor de KWF-kankerbestrij-
ding, wij zijn heel dankbaar dat zij 
zich zovele jaren heeft ingezet voor 
dit mooie doel. En dus verdiend zij een 

bloemetje en een mooie speld. Mevr. 
Baltus was natuurlijk zeer verrast.
9 oktober Beeld verzetsvrouw 
Jacoba van Tongeren onthuld 
Zaterdag 9 oktober werd in Amster-
dam onder grote belangstelling het 
beeld van Jacoba van Tongeren ont-
huld, gemaakt door Egmondse beeld-
houwer Fabio Pravisani, dat hij in op-
dracht van de gemeente Amsterdam 
heeft vervaardigd.
Zr. Catharina Nijman 60 jaar 
professie Zuster 
Catharina Nijman groeide op in Eg-
mond-Binnen waar zij in 1937 werd 
geboren als tweelingzusje. In 1959 
ging zij op 22-jarige leeftijd naar het 
klooster in Heerlen.
13 oktober Grootse plannen 
voor “Het Rode Hert” 

Koert Smit (53) voelt zich thuis in Eg-
mond aan den Hoef, hij is eigenaar 
van Liberté (het Rode Hert), Directeur 
van Converse Business Development, 
eigenaar van de historische woningen 
(5 stuks) aan de Slotweg waar zijn 
twee dochters nu in wonen met hun 
gezin Koert Smit heeft inmiddels een 
omgevingsvergunning aangevraagd 
om het pand te verbouwen naar 
een hoge architectonische kwaliteit. 
“Parkeren op eigen terrein, huur of 
koopwoningen (deels sociale woning-
bouw waarbij de Egmonders voorrang 
zullen krijgen, 20 appartementen en 
twee horeca units op de begane 
grond. Het gebouw zal uit drie verdie-
pingen bestaan, het zal een upgrade 
voor Egmond aan den Hoef zijn. Het 
zal wel na de verbouwing zijn huidige 
karakter en uitstraling behouden.”

13 oktober Chill draait proef 
voor officiële opening 

Het terras stond eindelijk uit en het 
weer was voortreffelijk. Een lekkere 
vrijdagmiddag en een mooi weekend 
om warm te draaien na een lange 
nieuwbouw van een pand dat zijn 
karakter heeft behouden. Wat is dit 
restaurant Chill een aanwinst voor 
Egmond. Voor velen was het de Klok, 
maar dat zal snel veranderen. Een to-
tale metamorfose heeft het restaurant 
ondergaan. Een moderne Caraïbische 
uitstraling met een interieur om je vin-
gers bij af te likken. 
  
20 oktober College: Sluitende 
begroting 2022 
De begroting 2022 van de gemeente 
Bergen heeft een omvang van € 83 
miljoen euro. Net als vorig jaar is de 
begroting structureel sluitend. “De 
inkomsten en uitgaven zijn in even-
wicht”, aldus wethouder Arend Jan 
van den Beld.
25 oktober Ron Karels en Jan 
Houtenbos lijsttrekker 
De Egmondse partij Kies Lokaal van 
Janina Luttik-Swart, die mede opricht-
ster was van deze partij en inmiddels 
is gestopt met het raadswerk, heeft 
een nieuwe lijsttrekker gekozen. Ron 
Karels geen onbekende in Egmond, 
directeur bij de Broeker Veiling en 
sinds 2014 in de gemeenteraad voor 

Kies Lokaal. Er is nog geen definitief 
verkiezingsprogramma en kieslijst 
maar daar wordt hard aan gewerkt. 
Jan Houtenbos wordt de lijsttrekker 
van de nieuwe partij “Ons Dorp”
27 oktober Om deze tijd van het 
jaar is het goed vertoeven in de 
duinen van onze mooie natuur. 

Vele Egmonders gaan er op uit om 
te wandelen, te sporten of om te fo-
tograferen. Zo kom je de laatste tijd 
veel paddenstoelen tegen in de mooi-
ste creaties en vormen. Marian Zwaan 
haar foto’s zie je regelmatig voorbij 
komen, zij gaat er altijd met haar mo-
bieltje op uit om foto’s te maken, het 
liefst s’morgens vroeg met een opko-
mende zon. 
 
28 oktober Motie van Wantrou-
wen tegen Klaas Valkering 
Na de terechtwijzing vorige week 
van minister Kajsa Ollongren van 
Binnenlandse Zaken zag het er voor 
wethouder Klaas Valkering niet roos-
kleurig uit. Het ministerie wil dat de 
gemeente Bergen het voorrangsbe-
leid voor een woning uit de doel-
groepverordening haalt. Er werd een 
spoed debat aangevraagd door Solita 
Groen- Bruschke van Groen Links die 
zich grote zorgen maakte over het 
verkeerd informeren van de raad en 
de reactie van Valkering over de afge-
keurde Doelgroepenverordening in de 
media. Een bewogen en emotionele 
avond vond burgemeester.
November
3 November Stichting Maria be-
devaarten schenkt cheque van 
€ 7000,00 aan Hospice. 

In een korte bijeenkomst kwam het 
bestuur van de Stichting Maria Be-
devaarten Egmond vrijdag bijeen in 
Hospice Egmond om een cheque van 
€ 7000,00 te overhandigen aan Jes-
sica Zwart de initiatiefneemster van 
Hospice Egmond. In alle jaren werd er 
wel wat gespaard, en men wilde dat 
het geld in Egmond zou blijven. Dat 

kwamen zij op deze dag aanbieden 
in de vorm van een cheque verpakt in 
een gouden enveloppe van “Gaston” 
met een bedrag van € 7000,00.

3 November Westenwind nieuwe 
eigenaar 
De kreet “Jooi éb je ’t al ehôord?" Zal 
niemand zijn ontgaan. Westenwind 
op het Westeinde heeft een nieuwe 
eigenaar. Jeroen en Patricia Duijzer-
Alecci hebben de sprong gewaagd 
onder het mom ‘Nu of Nooit’.   Hans 
Koomen de huidige uitbater zou twee 
jaar terug al stoppen met de zaak, 
maar door een kink in de kabel met 
een nieuwe uitbater is dat toen niet 
doorgegaan. Jeroen en Patricia noe-
men de zaak   “Jooi”. In ieder geval 
hebben zij wel lef getoond.
In Mooij gezien over kinder-
kolonies in Egmond aan Zee 

Het was Arie Cornelis Bos (1870-
1934) onderwijzer op de openbare 
lagere school te Egmond aan Zee, die 
zeer begaan was met het lot van de 
ziekelijke stadskinderen. In 1901 nam 
hij met A. Kerdijk uit Amsterdam en 
G.L. Zwartendijk uit Rotterdam het 
initiatief tot het Centraal Genoot-
schap Kinderherstelling en vakan-
tiekolonies. De namen van de eerste 
kolonies Kerdijk en Zwartendijk zijn 
hiernaar vernoemd.

HHNK kreeg vele claims 
na clusterbuien 
“Met zulke extreme buien kan je geen 
rekening houden. Vooral de boeren 
hebben het zwaar te verduren gehad. 
In enkele uren viel er in de Egmonder-
meer tussen 130 en 200 mm water, 
dat is 130 en 200 liter per vierkante 
meter. De claims worden allemaal 
doorgestuurd naar de verzekering 
maatschappij van HHNK.”
4 November Motie van afkeu-
ring redt Klaas Valkering 
De vorige week aangekondigde motie 
van wantrouwen tegen Klaas Valke-
ring heeft het niet gehaald in de ex-
tra gemeenteraad vergadering. Een 
motie van afkeuring ingediend door 
Kies Lokaal kreeg wel de steun van de 
meerderheid. Deze motie van afkeu-
ring is wel een waarschuwing aan de 
wethouder dat dit niet nogmaals mag 
gebeuren.

Toekomst van De Schulp zeker 
stellen 
Het college van Bergen legt aan de 
raad voor om te investeren in het 
verouderde dorpshuis De Schulp met 
bijbehorende gymzaal in Egmond-
Binnen. “Het bestuur van de stich-
ting heeft de gemeente om hulp 
gevraagd”, licht wethouder Arend 
Jan van den Beld toe. “Aangezien De 
Schulp niet beschikt over de finan-
ciële middelen om de broodnodige 
investeringen voor het dorpshuis te 
verduurzamen en toekomstbestendig 
te maken, heeft de stichting bij de ge-
meente aangeklopt voor extra financi-
ele ondersteuning in de vorm van een 
lening of subsidie. Het college heeft 
De Schulp echter voorgesteld om in 
plaats van een eenmalige financiële 
ondersteuning het eigendom van het 
pand over te nemen en daarmee de 
toekomst van De Schulp langdurig ze-
ker te stellen.

trekker samen met de kinderburge-
meester van het timmerdorp werden 
de kinderen in Egmond aan den Hoef 
verwend met snoepgoed en peperno-
ten.    

December
1 December slotkapel in 
sprookjeslicht.  

Het is net een sprookje zoals de Slot-
kapel in het avondlicht met onder-
gaande zon stond te schitteren, het 
leek wel of de Hoef in brand stond. 
De spiegeling in de Slotgracht van 
de foto van Sherine Zwaga met een 
kleine rimpeling van een meerkoet 
in het water maakt het beeld tot een 
sprookje

Plan Meervis in Egmond-Binnen. 
De nieuwe plannen voor de bouw van 
18 woningen op het voormalige land-
je van Van der Molen aan de Meeu-
wenlaan/Visweg, werd aan de bewo-

ners van Egmond-Binnen voorgelegd 
door de wethouder Klaas Valkering, 
de bouwer Ooms wonen, de makelaar 
Winkel en Buis en de gebiedsregiseur 
Nicole Zwartelé.
Gedicht van Willy Eisenberger. 
Willy Eisenberger, ook wel Willy de 
Mof genoemd, maakte vele Egmond-
se gedichten. Eén daarvan maakte hij 
ter gelegenheid van het afscheid op 
4 november 1981 voor Albert Stam, 
redder op de reddingboot in Egmond 
aan Zee. Nu veertig jaar geleden 
kreeg hij dit aangeboden namens de 
gehele bemanning van de redding-
boot en wipperploeg.
12 December-Winkelstraten leeg 
voor Max Verstappen
Zo mooi het weer op zaterdag was 
zo regenachtig was het zondag 12 
december. Dus bleven de meeste 
mensen thuis voor de buis om de 
clash tussen Wereldkampioen Lewis 
Hamilton en Max Verstappen te zien. 
De Voorstraat lag er treurig bij, maar 
de mensen thuis beleefden een histo-
rische gebeurtenis. Max Verstappen 

versloeg Lewis Hamilton en werd We-
reldkampioen Formule 1.
    
10 December-Pre-Run 
Halve Marathon van Egmond 
Zaterdag 10 december gingen bijna 
1000 lopers van start bij de Pre-Run 
Halve Marathon van Egmond, ofwel 
de Midwinterduinloop 2021. De orga-
nisatie die in handen was Le Cham-
pion heeft dit jaar enkele nieuwe Pre-
Runs georganiseerd als voorbereiding 
op de grote hardloop evenementen. 

In Egmond-Binnen werd een parcours 
gelopen van 7,6 km. of 16,8 km. met 
als start en finish op de Oude Schulp-
weg voor restaurant Nieuw Westert.

18 December Marian Zwaan 
wordt de grote winnaar in de 
Dorpsgenoten fotowedstrijd.

De jury had een hele kluif om meer 
dan 100 foto’s te beoordelen voor de 
beste foto in 2021 bij de fotowed-
strijd in Dorpsgenoten. Marian Zwaan 
werd met haar foto van Alliumbloe-
men de overall winnaar van de foto 
wedstrijd, 2e werd Nico van Amstel 
en derde werd Astrid Brondke. De 
prijsuitreiking vond plaats in restau-
rant Comer in aanwezigheid van vele 
genomineerden Alle winnende foto's 
zijn te bezichtigen bij PostaanZee in 
de Voorstraat.

    
22 December Corona gooit roet 
in het eten
De Halve Marathon Egmond en Eg-
mond-Pier-Egmond worden door Le 
Champion afgelast wegens de nieu-
we Corona maatregelen van het OMT 
en het kabinet. De Nieuwjaarsduik op 
1 januari 2022 wordt ook gecanceld.
Door de nieuwe lockdown tot 14 ja-
nuari 2022 wordt de middenstand, 
hotels en horeca het zwaarst getrof-
fen. Het is een zwaar jaar geweest 
voor iedereen. Inmiddels wordt er 
volop gevaccineerd met een derde 
booster prik.

5 November Nico de Graaf na 
2708 kilometer thuis 
Nico de Graaf onze oud Egmonder 
heeft de Pelgrim route gelopen van 
Alkmaar naar Santiago de Compos-
tella en is vorige week weer thuis 
gearriveerd na 2708 kilometer. Tien-
tallen buurtbewoners stonden hem 
op te wachten voor zijn huis samen 
met Eric en Sandra, Marco en Chantal, 
Cindy en Melvin en de kleinkinderen 
Jill, Senna, Amber, Lars, Tess, Julian en 
Micha.
10 November Margriet 
Blaauboer stopt bij de thuiszorg 
Op 10 november heeft het thuiszorg-
team van Evean een afscheidsfeestje 
voor Margriet Blaauboer georgani-
seerd. 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 minder goede veranderin-
gen zijn geweest.
12 November Fabio Pravisani in 
finale Premio internationale Mi-
chelangelo Buonarroti 
Onze Egmondse ijsmaker en beeld-
houwer/kunstenaar Fabio Pravisani 
is doorgedrongen tot de finale van 
de 6e editie van de “Premio interna-
tionale Michelangelo Buonarroti” in 
Seravezza in Italië. 
15 November   Reactie burge-
meester Voskuil op strengere 
coronamaatregelen 

Na aanleiding van de persconferentie 
over de strengere coronamaatregelen 
vrijdagavond zegt burgemeester Lars 
Voskuil dat de Sinterklaasintochten 
vooralsnog kunnen doorgaan. Hij 
vraagt speciale aandacht voor de ho-
reca die weer te maken krijgen met 
aangescherpte maatregelen. En hij 
roept iedereen op om de strengere 
maatregelen in acht te nemen. Bur-
gemeester Lars Voskuil laat weten 
dat de Sintintochten vooralsnog door 
kunnen doorgaan. Met inachtneming 
van de maatregelen. “Dan hebben we 
een veilige intocht.
17 November Groen licht voor 
digitale parkeervergunningen 
Vanaf 1 januari 2022 stapt de ge-
meente Bergen definitief over naar 
digitale parkeervergunningen. Het pa-
pieren vignet maakt dan plaats voor 
een digitale vergunning op kenteken.

Natuurwerkdag 2021 in 
de Abdijtuin Egmond-Binnen. 
In de abdijtuin van Egmond waren af-
gelopen zaterdag zo’n 20 mensen die 
de handen uit de mouwen staken. On-
der hen was de nieuwe burgemeester 
van de gemeente Bergen, Lars Vos-
kuil. 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 
plaatsen te worden herplant.
22 November.   Proef Egmond 
wederom succes. 
De uitgestelde late editie van Proef 
Egmond was wederom een succes. De 
kaarten die al snel uitverkocht waren 
werden door iedereen gretig gebruikt. 
De één ging lopen of de ander kwam 
op de fiets. De lol zat er goed in na 
een paar drankjes en hapjes. De di-
verse bieren en wijnen die geproefd 
werden sloegen goed aan.
24 November. Internationale 
hondenwedstrijd Zuiderduin. 
Het ging hier om de internationale 
landen en individuele Bull Terriër 
show met deelnemers uit de hele we-
reld, van Peru, Italy, Duitsland, De-
nemarken, België, Frankrijk, Spanje, 
Polen, Slovakia, Servië en Nederland 
als gastheer in de 85-jarige jubileum 
wedstrijd.
Pieten gezelligheid op het 
Pompplein 
De Corona gooit overal roet in het 
eten waardoor de intocht van Sinter-
klaas geen doorgang kon vinden. Er 
werd wel een puzzeltocht georgani-
seerd met als eindpunt het Pompplein 
waar de roetpieten op een trekker er 
toch nog een leuk feestje van maak-
ten. De Pieten, Tante Yv, Ome Olaf en 
Opa Piet dansten de sterren van de 
hemel met alle kinderen
Burgemeester Lars Voskuil Rond-
je Egmond. 
Nadat de burgemeester eerst pech 
had met zijn elektrische fiets en lo-
pend de Egmonder Meer had verkend, 
ging hij een rondje Egmond doen om 
kennis te maken met ondernemers 
en stichtingen. Samen met gebieds-
regiseur Nicole Zwartelé gingen zij 
fietsend door Egmond aan den Hoef, 
Egmond-Binnen en Egmond aan Zee.

Burgemeester Lars Voskuil en 
Nicole Zwartelé, 
Rondje Egmond

28 november-Sinterklaas in Eg-
mond aan den Hoef.  
Voorafgegaan door Lamoraal van 
Egmond, vertrok vanaf Dorpshuis 
Hanswijk  Sinterklaas met maar liefst 
14 pieten voor een toertocht door de 
Hoef. Gezeten op een platte kar met 
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Eerste probleemlocaties wateroverlast aangepakt
De wateroverlast in de gemeente Bergen in juni van dit jaar had veel impact. Dat bleek ook 
uit de vele foto’s en filmpjes die de gemeente na een oproep mocht ontvangen. Na aanlei-
ding van alle verzamelde gegevens worden 15 locaties in de eerste helft van 2022 aange-
pakt met passende maatregelen. “Op de hevige regenval is niet altijd in te spelen. Daarvan 
moeten we ons bewust zijn. Maar door op probleemlocaties passende maatregelen te nemen 
kunnen we ons hier toch beter op inrichten”, vertelt wethouder Erik Bekkering.

“Een terugblik op de regenval en de 
vele foto’s en filmpjes, die zijn beke-
ken, heeft ons veel geleerd. Het geeft 
ons vooral een inzicht in wat er kan 
gebeuren, waar situaties zijn die om 
een oplossing vragen, maar ook be-
wustwording dat niet alles is op te 
lossen bij een dergelijke hevige bui.”

Het college van de gemeente Bergen 
heeft naar aanleiding van de wa-
teroverlast verschillende bezoeken 

gebracht aan plaatsen waar zich pro-
blemen hebben voorgedaan. “Naar 
aanleiding van de bezoeken door het 
college en onze beleidsmedewerkers 
hebben we eerst 15 locaties in kaart 
gebracht waar we snel een oplossing 
willen realiseren. Dit hebben we aan 
de hand van verschillende criteria ge-
daan.”

Criteria
De criteria die zijn gehanteerd om tot 

deze locaties te komen zijn:
- Het betreft particuliere schade.
- De maatregelen leiden direct tot een 
redelijke risico verminderende oplos-
sing.
- Er bestaat een grote kans op herha-
ling van wateroverlast en schade bij 
extreme neerslag.
- Het betreft investeringen in de open-
bare ruimte en niet op particulier ter-
rein.

Want
Met hals over kop,

houdt het niet op.

Want let wel,

er is ook razendsnel.

                     JéGé
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De Woerdense Kaasboer

Lekker voor Oudjaarsavond!!!

EXTRA PITTIGE   500 gram  3,95

Bij aankoop van kaas

EXTRA PITTIGE KAAS                          500 gram   3,95

ALLE SOORTEN KRUIDENKAAS              250 gram  3,95

GATENKAAS                                                                               500 gram 3,95

10 eieren € 1,-

voor alle klanten een leuke kaasparaplu KADO

Wij wensen 
iedereen een 
gelukkig en gezond 
nieuwjaar

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
Fotowedstrijd Winnende fotos expose-
ren bij PostaanZee.

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
DECEMBER
Vr 31 Open Kerk Oud-Kaholieke kerk 
in Egmond aan Zee 14.00
JUNI
Za 4 Gala voor Siebe Hotel Zuiderduin 
20.00

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Woerdense kaasboer alleen op de 
markt

Waar de andere marktkooplui het tus-
sen kerst en oud en nieuw voor ge-
zien houden en zij genieten van een 
heerlijke vakantie, is de Woerdense 

kaasboer wel present. Als enige staat 
hij donderdag op de markt in Egmond 
aan Zee van 08.00 tot 14.00 uur.

Betere voorrangsregels Wonen
Het college van de gemeente Bergen stelt de gemeenteraad 
voor twee regels die inwoners voorrang geven op de wo-
ningmarkt anders te verankeren. Uit een extern advies van 
advocatenkantoor ADK blijkt dat het gebruik van de regels in 
de huidige vorm misschien wel kan maar ‘risicovol’ is. Omdat 
het college dit risico wil uitsluiten stellen burgemeester en 
wethouders aan de gemeenteraad voor de Huisvestingsver-
ordening te wijzigen. In de praktijk verandert er voor inwo-
ners niets. Zij kunnen straks nog steeds gebruikmaken van 
doorstroomvoorrang en voorrang bij nieuwbouwprojecten.

“Hiermee creëren we rust op de wo-
ningmarkt’’, aldus wethouder Klaas 
Valkering. “We nemen het advies over 
en passen de verankering aan, zodat 
onze inwoners er van op aan kunnen 
dat onze voorrangregels voor door-
stroming en bij nieuwbouwprojecten 
helemaal kloppen.”

Aanpassing twee regels
De regels die anders worden veran-
kerd zijn de regels over doorstroom-
voorrang en voorrang bij nieuwbouw-
projecten. De doorstroomvoorrang is 
een voorrangsregel waarmee mensen 
wiens huis te groot of juist te klein is 
geworden, door bijvoorbeeld wijzigin-
gen in de gezinssamenstelling, voor-
rang krijgen op een beter passende 
woning. Die regels stonden tot nu toe 
in de beleidsregels doorstroomvoor-
rang en krijgen in het voorstel een ei-
gen artikel in de huisvestingsverorde-
ning. Inhoudelijk worden deze regels 
niet aangepast. Wat wel verandert is 
dat de regels nu door de gemeente-
raad worden vastgesteld in plaats van 
door het college.

De voorrang bij nieuwbouwprojecten 
is een voorrangsregel die inwoners 
uit een bepaald dorp voorrang geeft 
op nieuwbouwwoningen in datzelfde 
dorp. De gemeente heeft die voorrang 
onder meer gebruikt in Schoorl bij het 
project Altamira. Voor deze voorrangs-
regel werd tot nu toe gebruikgemaakt 
van het pilotartikel in de huisvestings-
verordening. In het voorstel krijgt de 
voorrangsregel bij nieuwbouw een ei-
gen artikel. Inhoudelijk wordt de regel 
niet aangepast.

Sociale woningbouw
Wethouder Klaas Valkering van Volks-
huisvesting en Wonen van Bergen:   
“Om rust te brengen op de woning-
markt met als resultaat meer betaal-
bare woningen voor onze inwoners 
bouwen we de komende jaren veel 
nieuwe sociale woningen. Daarnaast 
hebben we met Kennemer Wonen 
afgesproken mensen met problema-
tische schulden eerder te helpen. Dat 
is goed nieuws, want hoe eerder we 
deze mensen helpen hoe beter.”

Ontvang 80 euro voor energiebe-
sparende maatregelen
De gemeente Bergen biedt inwoners, zowel huiseigenaren 
als huurders, een subsidie voor kleine energiebesparende 
producten (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). 
Hierdoor kunt u voor maximaal € 80,- aan gratis producten 
bestellen, zoals tochtstrips, LED-verlichting of een waterbe-
sparende douchekop.

Subsidie aanvragen
U kunt de subsidie online aanvragen via het energieloket van gemeen-
te Bergen, het Duurzaam Bouwloket. Ga naar www.duurzaambouwlo-
ket.nl/rrew-bergen-nh.
U kunt eenmalig gebruik maken van één van deze twee opties:
1. Bestel direct gratis producten via de webshop (t.w.v. € 80,-)
2. Vraag de subsidie aan voor de energiebesparende producten die u 
heeft gekocht na 1 juni 2021

Er is subsidie beschikbaar voor 1.000 huiseigenaren en 1.500 huur-
ders.
Wees er daarom snel bij, want OP=OP!
E-mail: info@duurzaambouwloket.nl
Website: www.duurzaambouwloket.nl/bergen


