
Paraglider neergestort boven duinen
Egmond aan Zee, 5 februari 2022

Een paraglider valt 10 meter naar beneden en komt met een harde klap op de grond in de duinen, per-
soneel van de Politie, Ambulance dienst, Reddingsbrigade & KNRM ontfermen zich over de onfortuinlijke 
paraglider.

Omstreeks 9.30 uur krijgen de vrijwil-
ligers van de Egmondse Reddingsbri-
gade en het KNRM station Egmond 
alarm voor een neergestorte parag-
lider aan de zuidzijde van Egmond.
Vanuit het boothuis vertrekken de 
beide terreinvoertuigen naar de op-
gegeven positie in het duingebied 
aan de zuidzijde van de Dokter Hel-
leboulevard ter hoogte van de strand-
afgang. De paraglider ligt in het dal 

net achter de zeeduin, gelukkig heeft 
een van de omwonenden uit de ter-
rasflat de paraglider zien vallen en 
om 09.33 melding gemaakt via 112 
waardoor de locatie snel gevonden is.   
De man wordt door het toegesnelde 
ambulancepersoneel gestabiliseerd 
en klaargemaakt voor vervoer. Het 
eveneens gealarmeerde Mobiel Me-
disch Team is niet nodig en wordt af-
gemeld. Met vereende krachten wordt 

de paraglider naar de gereed staande 
ambulance gebracht en gaat voor 
verder onderzoek naar het Noordwest 
Ziekenhuis te Alkmaar. De paraglider 
was ter plekke aanspreekbaar en is 
buiten levensgevaar. 

Tekst Dirk Sander
Foto aangeleverd 
Martijn Visser KNRM

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 
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“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
MODERN VINTAGE

SPEELGOED HUISRAADKLEDING DECORATIE SERVIESBOEKEN - MUZIEK

of

WATERSTANDEN FEBRUARI
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 2022 voor Egmond aan Zee Alle webcams in Egmond aan Zee.     www.webcamegmond.nl        

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

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

1 vr  2:16  6:15 14:30 18:46 1 ma  2:45  7:09 15:00 19:29 1 do  3:24  7:48 15:34 20:11 1 za  3:14  8:07 15:44 20:25 1 di  3:56  8:45 16:15 21:15 EK 1 do  6:35  9:44 17:25 22:25
2 za  2:36  6:55 14:44 19:15 2 di  3:15  7:41 15:35 20:06 2 vr  3:54  8:28 16:14 20:51 2 zo  3:55  8:55 16:25 21:15 2 wo  5:10 10:10 17:25 22:55 2 vr  7:31 10:55 18:56 23:34
3 zo  3:05  7:29 15:14 19:56 3 wo  4:00  8:15 16:15 20:39 3 za  4:25  9:18 16:54 21:39 EK 3 ma  4:56  9:55 17:25 22:25 EK 3 do  7:45 11:25 19:04      3 za  8:30 12:06 19:54      
4 ma  3:46  8:05 15:55 20:30 4 do  4:46  8:58 16:45 21:25 4 zo  5:20 10:15 17:44 22:56 4 di  5:45 11:20 18:24      4 vr  0:14  9:05 12:46 20:46 4 zo  0:45  9:30 13:10 20:54
5 di  4:25  8:39 16:45 21:09 5 vr  5:26  9:45 17:25 22:26 EK 5 ma  6:04 11:36 18:44      5 wo  0:04  8:30 12:45 20:05 5 za  1:19 10:21 13:34 21:35 5 ma  1:46 10:25 13:55 22:04
6 wo  5:16  9:30 17:30 22:05 6 za  5:54 10:55 18:15 23:26 6 di  0:15  7:47 12:55 20:05 6 do  1:35 10:26 14:10 22:10 6 zo  2:09 11:36 14:26 22:25 6 di  2:24 11:10 14:45 23:07
7 do  6:06 10:25 18:14 22:59 EK 7 zo  6:54 11:59 19:24      7 wo  1:40 10:26 14:25 22:30 7 vr  2:34 11:35 15:05 23:15 7 ma  2:48 12:32 15:07 23:20 7 wo  3:11 11:25 15:25 23:57
8 vr  6:44 11:36 19:26      8 ma  0:46  8:05 13:16 20:24 8 do  2:49 11:34 15:25 23:25 8 za  3:29 13:05 15:48      8 di  3:28 13:16 15:46      VM 8 do  3:55 12:06 16:00      VM
9 za  0:06  7:45 12:46 20:20 9 di  1:50 10:00 14:25 22:55 9 vr  3:45 13:27 16:07      9 zo  0:00  4:08 14:06 16:29 VM 9 wo  0:00  4:07 12:10 16:21 9 vr  0:40  4:36 12:45 16:39
10 zo  1:09  8:45 13:45 21:40 10 wo  2:56 11:35 15:29 23:44 10 za  0:15  4:25 14:26 16:48 VM 10 ma  2:01  4:48 14:46 17:07 10 do  0:50  4:45 12:44 16:57 10 za  1:26  5:09 13:05 17:15
11 ma  2:12 10:00 14:45 23:26 11 do  3:49 13:00 16:21      11 zo  0:50  5:07 15:13 17:31 11 di  2:45  5:27 15:22 17:46 11 vr  1:40  5:25 13:46 17:35 11 zo  1:56  5:46 13:45 17:55
12 di  3:10 11:45 15:39      12 vr  0:15  4:39 14:42 17:07 VM 12 ma  3:16  5:47 15:56 18:11 12 wo  2:00  6:06 15:52 18:26 12 za  2:05  5:59 14:15 18:09 12 ma  2:10  6:26 14:04 18:36
13 wo  0:04  3:59 12:50 16:29 VM 13 za  1:05  5:22 15:32 17:50 13 di  3:50  6:28 16:30 18:52 13 do  3:10  6:42 15:04 18:59 13 zo  2:37  6:38 14:40 18:50 13 di  2:24  7:00 14:50 19:09
14 do  0:34  4:50 14:41 17:17 14 zo  1:45  6:07 16:16 18:35 14 wo  3:50  7:08 16:56 19:27 14 vr  3:44  7:25 15:44 19:36 14 ma  3:00  7:15 15:16 19:25 14 wo  2:54  7:35 15:26 19:49
15 vr  1:25  5:36 15:42 18:07 15 ma  2:39  6:50 16:56 19:17 15 do  4:36  7:51 16:44 20:10 15 za  4:25  8:06 16:25 20:16 15 di  3:15  7:44 15:45 20:15 15 do  3:45  8:20 16:16 20:45
16 za  2:10  6:26 16:33 18:55 16 di  4:00  7:35 17:29 20:01 16 vr  5:00  8:36 17:16 20:45 16 zo  4:37  8:34 16:46 20:55 16 wo  4:10  8:34 16:24 21:25 LK 16 vr  4:25  9:05 16:54 21:56 LK
17 zo  2:53  7:11 17:13 19:41 17 wo  4:50  8:25 17:57 20:45 17 za  5:36  9:15 17:30 21:35 LK 17 ma  4:50  9:14 17:16 21:35 LK 17 do  4:54  9:45 17:25 22:35 17 za  5:30 10:16 18:00 22:45
18 ma  3:44  8:05 17:56 20:31 18 do  5:30  9:09 18:05 21:24 18 zo  5:40 10:06 17:44 22:30 18 di  5:25 10:04 17:55 23:16 18 vr  6:05 10:55 18:35 23:54 18 zo  6:40 11:20 19:16 23:55
19 di  4:44  8:51 18:26 21:19 19 vr  6:11  9:59 18:36 22:20 LK 19 ma  6:10 10:55 18:15 23:55 19 wo  6:25 11:36 18:55      19 za  7:46 12:36 19:44      19 ma  8:00 12:19 20:15      
20 wo  5:34  9:44 18:55 22:16 LK 20 za  6:34 10:53 19:00 23:15 20 di  7:14 13:05 19:24      20 do  0:45  7:45 13:56 20:05 20 zo  0:55  9:00 13:25 21:06 20 di  0:56  9:20 13:19 21:05
21 do  6:25 10:44 19:15 23:04 21 zo  7:26 12:20 19:35      21 wo  1:40  8:34 14:24 21:20 21 vr  2:15  9:25 14:40 21:35 21 ma  1:45 10:04 14:06 22:06 21 wo  1:50 10:36 14:09 22:30
22 vr  7:26 11:55 20:05      22 ma  0:34  8:05 13:50 21:00 22 do  2:34 11:00 15:20 23:16 22 za  2:55 10:55 15:16 22:54 22 di  2:20 11:05 14:41 23:00 22 do  2:38 11:26 14:56 23:25
23 za  0:15  8:15 13:05 21:05 23 di  2:04  9:50 14:49 22:56 23 vr  3:24 11:45 15:55 23:55 23 zo  3:25 12:06 15:45 23:35 23 wo  3:06 11:54 15:23      NM 23 vr  3:25 12:05 15:40      NM
24 zo  1:25  9:04 14:15 22:15 24 wo  3:05 11:36 15:46 23:44 24 za  4:05 12:45 16:25      24 ma  4:06 13:05 16:19      24 do  0:10  3:45 12:50 16:02 24 za  0:35  4:09 12:25 16:27
25 ma  2:24 10:37 15:09 23:15 25 do  4:00 12:36 16:25      25 zo  0:35  4:40 14:01 16:58 NM 25 di  0:25  4:35 14:06 16:55 NM 25 vr  1:26  4:27 13:20 16:46 25 zo  2:16  4:57 12:55 17:15
26 di  3:30 11:55 16:06      26 vr  0:46  4:35 13:36 16:54 26 ma  1:30  5:09 14:49 17:27 26 wo  1:30  5:11 14:56 17:29 26 za  2:27  5:09 13:20 17:25 26 ma  3:16  5:45 13:56 17:57
27 wo  0:16  4:13 12:50 16:46 27 za  1:14  5:10 14:36 17:29 NM 27 di  2:00  5:41 15:26 18:02 27 do  2:50  5:47 15:36 18:06 27 zo  3:11  5:52 13:55 18:09 27 di  4:05  6:32 14:25 18:48
28 do  0:55  4:55 13:35 17:25 NM 28 zo  1:50  5:46 15:17 18:05 28 wo  2:04  6:15 16:06 18:35 28 vr  3:41  6:27 14:15 18:43 28 ma  4:06  6:41 14:35 18:59 28 wo  4:52  7:25 15:20 19:50
29 vr  1:24  5:29 14:46 17:55 29 ma  1:54  6:16 15:56 18:31 29 do  2:30  6:48 14:46 19:07 29 za  2:30  7:07 14:45 19:23 29 di  3:10  7:38 15:26 20:00 29 do  5:36  8:26 16:04 20:49
30 za  1:44  6:06 15:26 18:25 30 di  2:25  6:41 16:32 19:01 30 vr  2:55  7:25 15:15 19:45 30 zo  2:55  6:51 14:46 19:07 30 wo  3:55  8:45 16:15 21:15 EK 30 vr  6:16  9:14 17:05 21:56 EK
31 zo  2:04  6:40 14:14 18:59 31 wo  2:54  7:16 15:16 19:35 31 ma  2:45  7:38 15:15 20:02 31 za  6:56 10:20 18:14 23:00

December

Januari Februari Maart April Mei Juni

Juli Augustus September Oktober November

Een soepel en sterk lichaam met Pilates

Vanaf  7 februari kun je 
Pilates en Yoga lessen volgen bij 

Studio Marrigje 

op de Herenweg 72A, Egmond Binnen.
 

Meer weten? Dat kan op: www.marrigjevanroessel.nl 
of  bel Marrigje van Roessel op 0621833148.

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Wij werken samen 
een afscheid 

toe dat bij u en uw 

Ruilgrond voor agrariërs binnenduinrand
De agrarische gebieden langs de binnenduinrand kunnen als ruilgrond gebruikt worden voor het natuur-
netwerk van de provincie. Het gaat om een stuk grond van 13,3 hectare in de Egmondermeer langs de 
randweg. 

De bollengrond rond de Meerweg 
bij ijsbaan de Meent en het uitvaart-
centrum zal aangekocht worden voor 
ruim 2 miljoen Euro. Er zijn veel ge-
bieden langs de duinrand die deel 
uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland. De grond was particulier 
bezit in de Egmondermeer en de eige-
naar heeft het zelf aangeboden aan 
de provincie en wordt betaald uit de 
pot die bestemd is voor natuuraan-
kopen. Er zijn meerdere agrariërs die 
hun grond willen verkopen om zo 
buiten het Natuur Netwerk Neder-
land gebied zich kunnen vestigen. De 
gronden in de Egmondermeer beho-
ren toe aan de gemeente Bergen, v/h 
Egmond-Binnen.

Gemeentebelangen gaat naar ONS DORP
Per 02-02-2022, gaat de bekende 
lokale partij Gemeentebelangen naar 
de nieuw geformeerde lokale politieke 
partij ONS DORP. Gemeentebelangen 
heeft grote spandoeken laten ma-
ken, waarop deze mededeling staat 
afgedrukt. De spandoeken komen in 

de wei te staan bij toegangswegen 
naar Bergen, Egmond en Schoorl. Dit 
jaar bestaat Gemeentebelangen 100 
jaar en aan deze verjaardag geeft de 
vereniging op een speciale manier in-
houd. Het is altijd onze wens en idee 
geweest om ONS DORP de partij te 

laten zijn voor iedereen. Maar dus wel 
gebracht met fris en nieuw elan. 
Henk Borst; Sinds vorig jaar zijn we al 
in gesprek met Gemeentebelangen. 
Een boeiend en interessant proces. 
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Volop in het leven 

Geen zee te hoog

Jon Baltus
3 december 2002 

 3 februari 2022

Wat zullen we je lach gaan missen!

Jan en Astrid

Isa

Mette

Op donderdag 10 februari is er gelegenheid 
ons te condoleren van 15.00 - 17.00 uur of 
van 18.30 - 20.30 uur in Café Tervoort, 
Abdijlaan 5 in Egmond-Binnen.

Op vrijdag 11 februari nemen wij in besloten kring 
afscheid van Jon.

Correspondentieadres:
Herenweg 29, 1935 AB Egmond-Binnen

Foto’s en mooie herinneringen ontvangen 
wij graag in het digitale condoleanceregister van 
Jon:
https://charon.nu/condoleances/Jon-Baltus

 Jij hield van de hele wereld, 
de hele wereld hield van jou.

Verslagen en intens verdrietig 
nemen wij afscheid van 

onze lieve kleinzoon en lieve neef

Jon Baltus
oma Dibbes, sterke opa †

Bart en Linda
Roos, Puck 

Dennis en Marit, 
Ruby, Bruce

Wat zullen we jou missen.

Lieve Jon

Onze lieve kleinzoon, onze neef, onze maat
De lach op je gezicht 

Blijft voor altijd in ons geheugen gegrift 
Het is veel te vroeg dat je ons verlaat

Dag lieve Jon we missen je nu al 

Opa en Oma Baltus 

Jolanda Ward   Mariëlle
Sven Janneke   Jesper 
Mats Anouk
Kirsten 

Wij zijn pijnlijk geraakt door het overlijden van 

Jon Baltus
Onze gedachten zijn bij 
ieder die hem liefheeft. 

Familie Buur 

Antwoorden op boze brief Provincie
Op 26 januari heeft de gemeente een brief ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Noord-Holland. Dat was een reactie op de brief die het college had verstuurd om inhoudelijk te 
reageren op het plan en de wijzigingen in het bestemmingsplan Dorp en Duin. Op 1 februari is er contact 
gezocht en is er bestuurlijk overleg geweest tussen twee leden van het college, Wethouders Valkering 
en Bekkering, en de verantwoordelijke gedeputeerde de heer Loggen. Het gesprek werd als constructief 
ervaren en het college is blij dat er op korte termijn een gesprek heeft plaatsgevonden. De Provincie 
zegde toe met een aanvulling te komen op de eerder genoemde brief.

Die brief is inmiddels binnen 
gekomen bij het college.

Zoals in dat gesprek werd aangege-
ven dat het volgens de Provincie niet 
de schoonheidsprijs verdiend wat be-
treft Dorp en Duin, maar dat er tegelij-
kertijd waarde aan wordt gehecht dat 
het geenszins zo is dat de provincie 
geen vertrouwen heeft in de samen-
werking met de gemeente Bergen.   
De heer Loggen schrijft; We herken-
nen en erkennen de grote opgave die 
de gemeente Bergen, net als vele an-

dere gemeenten, heeft bij het realise-
ren van voldoende woonruimte voor 
haar inwoners en de zoektocht naar 
daarvoor geschikte locaties.   Dat de 
gemeente Bergen rijk bedeeld is met 
een beschermingswaardig gebied dat 
soms knelpunten oplevert bij de zoek-
tocht naar geschikte woningbouwlo-
caties. Het helpt in dat verband dat de 
provincie er vroegtijdig bij betrokken 
wordt, en het inventariseren van mo-
gelijke belemmeringen.
In dat kader wordt door de heer Log-

gen de hand gereikt bij het vinden 
van geschikte woningbouwlocaties. 
Het steken van meer ambtelijke en 
bestuurlijke tijd daarin levert meer 
resultaat op dan het voeren van pro-
cedures met betrekking van plannen 
die niet passen binnen wet en regel-
geving. Men hoopt die plannen achter 
zich te laten en met nieuwe energie 
samen kunnen werken aan een her-
nieuwd woningbouw dossier.
Er is dus hoop voor de wethouders 
om daarin mee te gaan.

Stichtingen zeggen vertrouwen in wethouder op 

De zeven samenwerkende stichtin-
gen in het Slotkwartier te Egmond 
aan den Hoef hebben het afgelo-
pen weekeinde na onderling overleg 
unaniem besloten per direct het ver-
trouwen in wethouder Klaas Valke-
ring op te zeggen. Na maanden van 
geheimzinnigheid, het niet nakomen 
van afspraken en het omdraaien van 
processen is voor hen de maat vol. 
De stichtingen willen alleen verder 
praten over verdere ontwikkeling van 
het Slotkwartier indien een andere 
wethouder het project in zijn of haar 
portefeuille krijgt en eerder gemaakte 
afspraken worden nageleefd. 
De zeven in het Slotkwartier actieve 
stichtingen, Stichting De Kapberg, 
Stichting Hafre Productions, Stich-
ting Historisch Egmond, Stichting 
Restauratie Slotkapel, Stichting Ge-
bruik Slotkapel, Stichting “Wunder-
kammer” en Stichting Huys Egmont 
alsook een vertegenwoordiging van 
omwonenden zijn intussen diverse 
keren bijeengekomen om in opdracht 
van de gemeente een werkdocument 
op te stellen. Het werkdocument, 
dat uiteindelijk moet leiden tot de 
oprichting van een overkoepelende 
Stichting Slotkwartier, bevat inmiddels 
ondermeer passages over welke soort 
bedrijvigheid past in het kwetsbare 

gebied. Ook kregen de stichtingen de 
toezegging mede te mogen bepalen 
welke ondernemers en partijen aan 
het gebied en het concept zouden 
worden toegevoegd. 
De stichtingen zijn geschrokken van 
de manier waarop de afgelopen 
maanden door de wethouder met 
betrekking tot deze afspraken is ge-
handeld en voelen zich geschoffeerd. 
“Ondanks dat er al geruime tijd werd 
gesproken met verschillende onder-
nemers die een passende en onder-
steunende invulling voor de panden 
voorstelden, is om ons volstrekt 
onduidelijke redenen afgelopen no-
vember besloten opnieuw een oproep 
te plaatsen dat ondernemers zich 
konden melden,” licht Martijn Mul-
der, woordvoerder namens de zeven 
stichtingen, toe. “Inmiddels is geble-
ken dat, zonder ons hierin te kennen 
en dus tegen de afspraken in, de 
wethouder een selectieprocedure is 
gestart die, zo is inmiddels gebleken, 
in een afrondend stadium is.” 
De stichtingen zijn zeer ontstemd over 
het feit dat de Stichting Slotkwartier 
i.o. niet, zoals toegezegd, vooraf 
mocht meedenken over de selectiecri-
teria en mee mocht beoordelen over 
de ingediende plannen. Nu de voor-
waarden eenzijdig door de gemeente 

zijn vastgesteld en de selectie even-
eens eenzijdig door de gemeente is 
gedaan, resteert hen niet anders dan 
te bezien welke samenwerking nog 
mogelijk is met de door de gemeente 
geselecteerde partij(en). 
“De hele procedure is omgeven door 
geheimzinnigheid en ook de on-
dernemers zelf mogen er niets over 
naar buiten brengen, op straffe van 
directe uitsluiting. Het is werkelijk 
onbegrijpelijk dat wij van niets weten, 
aangezien onze, nota bene door het 
College aanvaarde, bedrijfsvoering 
direct afhankelijk is van samenwer-
king en versterking in het gebied.” 
De stichtingen laten, na spoedberaad 
dit weekeinde, weten dan ook niet 
verbaasd te zullen zijn als ze op korte 
termijn geconfronteerd worden met 
de presentatie van een ondernemer, 
wiens bedrijfsactiviteiten eigenlijk 
niet in het gebied of concept passen. 
“Er zal een reden voor zijn dat we hier 
bewust niet bij betrokken werden.” 
De stichtingen hebben aangegeven 
niet verder met deze wethouder te 
willen gaan en vragen de gemeente-
raad om een passende oplossing om 
uit deze impasse te geraken, zodat 
gezamenlijk in openheid en vertrou-
wen aan een mooie toekomst voor 
het Slotkwartier kan worden gewerkt
. 
Jaap Vitali,   Stichting Restauratie 
Slotkapel, Stichting Gebruik Slotka-
pel. Dirk Blij, Stichting De Kapberg. 
Rob Leijen
Stichting Huys Egmont. Hans van 
den Berg, Stichting Hafre Producti-
ons. Jan van Trigt, Stichting ‘Wun-
derkammer’. Martijn Mulder, Stich-
ting Historisch Egmond.
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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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

*Financiële- en salarisadministraties
*Jaarrekeningen

*Belastingaangiften (zakelijk/privé)
*Belastingadviezen

Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen
Telefoon 072-5070599 / 06-22659285   E-mail: erffra@outlook.com
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     Fred Valkering                 Administratie- en Belastingadviseurs              Frank Klinkhamer
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Wildseizoen is begonnen! Wildseizoen is begonnen! 
  

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

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

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

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

Een bijzonder afscheid, je 
kunt je erop voorbereiden.
Vraag het gratis uitvaart
wensenformulier aan.

T 072 204 0440
E dveerman@monuta.nl
I  monutaveerman.nlAfscheid nemen  

zoals iemand was.

Bel bij  
overlijden:

072 - 204 0440
Dag en nacht  

bereikbaar.

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

Nieuw : Vakantiewoning-
beheer Egmond

Wij maken van jouw huur-
ders onze gasten!

Onderdeel van Egmond Holiday
Angreth Knook

www.egmondholiday.nl
06 1515078

Altijd op z’n brommertje
Naar ’t landje

Aardappeltjes rooien
En in je keetje zitten

Je grond is nu geploegd
Je brommer uitgeploft

Je duiven blijven fladderen
Jij fladdert met ze mee

Dag lieve paps ,opa en schoonvader, 
we zullen je heel erg missen!

Dirk Wilhelmus Zwart
Lange Dirk

23 november 1941                                       5 februari 2022
Egmond aan Zee                                           Egmond aan Zee

Diana Zwart en Denis Strub
Tijn, Tygo

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: 
Diana Zwart
Lepelblad 33, 1441 VE Purmerend.

Gemeente Bergen gaat opnieuw huurovereenkomst 
aan met horecaondernemers strand
Op 2 februari tekenden wethouder Erik Bekkering en Michiel Gooijer, voorzitter van de strandonderne-
mersvereniging, een nieuwe huurovereenkomst voor de horecapaviljoens op het strand. Na een aantal 
constructieve gesprekken besloten gemeente en ondernemers tot een voortzetting van de goede relatie.

Erik Bekkering: “Onze gemeente heeft 
een aantal belangrijke pijlers waaron-
der een prachtig strand voor iedereen 
en professioneel gastheerschap. De 
paviljoens en hun medewerkers le-

veren hieraan een grote bijdrage en 
zorgen voor blije gasten.” In totaal 
tekenen 23 horeca ondernemers een 
nieuw contract.
Vanuit wederzijds vertrouwen zijn de 

partijen overeengekomen dat de huur 
na 10 jaar behoudens opzegging en 
met een eventuele aanpassing van de 
huurprijs, telkens wordt voortgezet 
met een periode van 5 jaar. Michiel 
Gooijer: “Het nieuwe contract geeft 
ons meer zekerheden, waardoor de 
risico’s die gepaard gaan met inves-
teringen door de ondernemers kleiner 
zijn geworden.” Ondernemers zijn 
door deze zekerheid beter in staat om 
stap voor stap een bijdrage te leveren 
aan waardevol toerisme. Daarnaast 
is de regeling voor onderverhuur van 
de paviljoens verduidelijkt en is de 
overeenkomst aangepast aan actueel 
beleid, wet- en regelgeving.
Foto Cor Mooij
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Familieberichten

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

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 Wij helpen u graag    
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072 5825521 

DEVOTIO 
Toewijding in uitvaartverzorging 

Jon
De altijd lachende, stralende en vrolijke

Wat gaan wij je enorm missen

Wij wensen de familie en vrienden heel
veel sterkte met dit grote verlies 

Je Collega’s
Team Nelis Baltus

Rust zacht vrolijke

 Jon
Familie & Vrienden, 

heel veel sterkte en kracht..

Namens, Beachsoccer Egmond

Voor informatie:
www.partijonsdorp.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Verdrietig maar dankbaar 
voor wat zij voor ons heeft betekend, 

geven wij kennis dat van ons is heengegaan 
onze moeder, schoonmoeder, oma en opoe

Ge Bas-Lijnbach
Echtgenote van Jacob Bas † 

Alkmaar                                             Egmond aan Zee
22 februari 1929                                 6 februari 2022

Anton & Josephine
Robert & Wilma 

Netty & Theo
De kleinkinderen & achterkleinkinderen

Gelegenheid tot condoleren 
donderdag 10 februari van 16:00 – 17:00 uur 

en van 19:30 - 20:00 uur aan huis. 

De crematie zal plaatsvinden in besloten kring. 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de 
Zorgcirkel, de dagopvang van 

de Prins Hendrik Stichting 
en Villa Westervenne.

Correspondentieadres:
Schinkelstraat 2, 1931 GK Egmond aan Zee

Lieve Jon

Onze lieve kleinzoon, onze neef, onze maat
De lach op je gezicht 

Blijft voor altijd in ons geheugen gegrift 
Het is veel te vroeg dat je ons verlaat

Dag lieve Jon we missen je nu al 

Opa en Oma Baltus 

Jolanda Ward   Mariëlle
Sven Janneke   Jesper 
Mats Anouk
Kirsten 

Wij zijn pijnlijk geraakt door het overlijden van 

Jon Baltus
Onze gedachten zijn bij 
ieder die hem liefheeft. 

Familie Buur 

Veelste jong van ons heen gegaan
Onze grote vriend

Jon Baltus
Altijd vrolijk, met zijn verschrikkelijke lach.

Wat zouden we zijn lach graag 
nog een keer willen horen.

Nooit meer met z’n allen.
Jon het ga je goed,

we zullen je nooit vergeten.

Tom, Thijs H., Thijs G., Teun, Mick, 

Daan K., Daan vd K., Melle, Thijme,

 Tommy, Willem, Bram, Jort, Tay, Indy, 

Hugo, Stef, Jasper, Daan V., Jeffrey, 

Gijs, Dave, Thijs K., Nick, Boyd.

In iedere traan, 
glinstert een prachtige herinnering

Jon Baltus
Lieve Kanjer, 

bedankt voor alle avonturen samen.
Wat gaan we jouw glimlach 

en vrolijkheid missen.

Voor altijd in ons hart

Gerco & Jeanine

Kjeld en Maud, Eline
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Fotowedstrijd in het teken van 
Kinderen
Maak de mooiste foto van de week waar maar liefst aan het 
einde van het jaar drie camera’s te verdienen zijn voor de no: 
1, 2 en 3 aangeboden door Cameraland in Alkmaar en de wis-
seltrofee 2022.
Het thema voor deze maand februari is kinderen in de ruimste 
zin van het woord. Het is aan uw creativiteit om de juiste foto 
in te sturen naar info@dorpsgenotenegmond.nl
De foto’s moeten voor of op iedere zaterdag ingestuurd wor-
den in een zo hoog mogelijke resolutie beslist niet minder 
dan 1,0 MB.  Veel succes, Cor Mooij

De winnaar van deze week is: Nico van Amstel met 
een foto van een vlinderkind. Het meisje heeft de volle 
aandacht voor de vlinder. Mooie uitsnede met geen 
storende elementen in beeld. Alle aandacht voor het 
kind.

Foto Wedstrijd Dorpsgenoten
WINTERMIJMERINGEN

Denkend aan vroeger, toen de winter nog tamelijk 
koud en guur was
met een flink pak sneeuw in de duinen en aan de kap-
stok een dikke winterjas

IJskristallen op het raam en schaatsen op een
dichtgevroren sloot met een kruik naar bed en de voe-
ten op een warme stoof

Niets meer van dit alles, de winters lijken nu, soms één 
herfst lang 
de natuur is dikwijls van streek, op weg naar de “len-
tegang”

Buiten is het nevelig, er ligt een sluier van dauw over 
het gras
een roodborstje staart mij bewegingloos aan, gezeten 
op het hekje van mijn terras

Ik zit wat te mijmeren en vraag me af, voelt haar aan-
wezigheid hier wel goed? 
Heeft zij misschien iets te melden, wat ik weten moet?

Graag zou ik even in haar koppie willen kijken
Wellicht brengt zij belangrijk nieuws, om mij te kunnen 
verblijden? 

Zij vliegt weer weg en ik denk aan haar
de volgende dag kwam zij weer en gaf mij een goed 
“gebaar”.

Wie weet, was dít een teken, dat wij de toekomst - met 
het einde van de coronamaatregelen in zicht - weer 
hoopvol tegemoet kunnen zien? 

Dat de hele samenleving weer zal opleven in blijheid en 
saamhorigheid, misschien? 

Nooit zal ik dat te weten komen, maar mijn dag was 
“wonderlijk” goed
mijn “wintermijmeringen” liet ik varen, dat roodborstje 
kwam niet meer terug, zij heeft schijnbaar alles aan mij 
laten "blijken”, wat ik weten moet!! 

Jaap Wortel

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!

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

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

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

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

Iedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur

VERHUUR 
MULTIFUNCTIONELE 

RUIMTE
Egmond-Binnen. 
Meeuwenlaan 1M

Ruimte is nu ingericht 
als kapsalon

Kan ingericht worden voor di-
versen doeleinden.Heeft u inte-
resse? Neem gerust contact op. 
Whatsapp of  bel 06-30194239

Jopie Glas heeft haar stulpje
Er is nog al wat te doen geweest om 
Jopie Glas (82) om een benedenver-
dieping te krijgen in het Jacob Schol-
plantsoen. Na het overlijden van de 
bekende Egmondse accordeonist Ab 
Glas bleef Jopie alleen over op een 
bovenverdieping waar zij bijna niet 
meer vanaf kwam. “Door de reuma 
en artrose kon ik zowat geen trappen 
meer lopen, boodschappen werden 
gebracht of de buren hielpen er mee 
om het naar boven te brengen. Toen 
er iemand beneden was overleden 
werd deze woning aan een ander toe-
gewezen, ik was toen inmiddels al vijf 
jaar bezig om een beneden woning te 
kunnen krijgen.” Deze actie van de 

woningbouw vereniging werd door de 
Egmonders niet op prijs gesteld en op 
social media barstte een actie los voor 
Jopie. Het uiteindelijke resultaat is dat 
Jopie nu midden in het dorp woont, 
weliswaar op de eerste verdieping, 
maar hier is een lift aanwezig waar-
door zij geen trappen meer hoeft te 
lopen. “Ik woon hier kostelijk en die 
lift bracht uitkomst. Ik woon hier lek-
ker dicht bij de winkels in het centrum 
van Egmond met allemaal mensen 
om mij heen die vroeger allemaal in 
het Jacob Scholplantsoen hebben ge-
woond, het is een leuk buurtje waar ik 
mij thuis voel.”
Tekst en foto Cor Mooij

Jopie in haar nieuwe stulpje

Een
Ieder heeft een eigen aard. Dit eigen is de reden, 
Dat iedereen ervaart,  Maar niemand evenaart, 
Ieders eigenaardigheden                                                        JéGé

Plaatsing 
Verkiezingen 2022
De lijstvolgorde is bekend voor de 
verkiezingen 2022. Opvallend is 
Jezus Leeft op plaats 7 die slechts 
1 deelnemer heeft. Het lijkt op een 
stunt, want in meerdere gemeen-
ten doen zij ook mee aan de ver-
kiezingen. Samen met Ons Dorp 
zijn zij de nieuwkomers als lokale 
partij. 

1 KIES Lokaal

2 GroenLinks

3 D66

4 VVD

5 CDA

6 PvdA

7 Jezus Leeft

8 ONS DORP

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

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

www.remoraproducties.nl

een barretje bouwen “de Boekanier” 
en ga de zaak verhuren. Samen met 
Jaap Jan de Graaff gingen wij dat 
runnen. Verder geen sores. Ik heb het 
aan twee verschillende mensen ver-
huurd die allebei bonje kregen. Toen 
kwam Kees Frank naar mij toe, want 
hij huurde het voor zijn zwager, hij zei 
ik laat jou niet zakken en ik betaal ge-
woon de huur door. Dat heeft een jaar 
geduurd toen kwam de familie Olling 
en ik verkocht het toen aan Janny en 
Frank Olling. Zij hebben er al met al 
17 jaar ingezeten. Janny vertelt “wij 
hadden hiervoor een sportcafé gehad 
in Driebergen en 8 jaar een eetcafé 
in Hilversum. Na die zeventien jaar 
ontmoeten wij Arno en Elly Duif op 
het Pompplein, die hadden strandpa-
viljoen de Schelp op het strand. Wij 
raakten in gesprek en Elly zei dat ze 
één droom had om ooit de Clipper 
te hebben. Ik vertelde hun dat wij 
wel wilden verkopen en twee dagen 
later stonden zij op de stoep. Na de 
verkoop van de Schelp was alles in 1 
week geregeld. We moesten er toen 
wel na 1 maand uit zijn. Gelukkig 
hadden we een appartement achter 
de hand dus dat was geen probleem. 
We hebben het altijd met ons gezin 
gedaan, mijn zoon en dochter werk-
ten ook mee in de zaak maar Frank 
had er wat meer moeite mee om het 
achter te laten.”

Arno en Elly Duif hebben de Oude 
Clipper totaal zestien jaar gehad en 
hebben het nu aan een beleggings-
maatschappij verkocht die er ap-
partementen neer wilden zetten op 
de plaats van de Clipper. Arno, “wat 
ik begrepen heb zullen ze eerst alle 
vergunningen nog moeten krijgen en 
zijn ze in gesprek met de gemeente. 
De man die erover gaat, Piet Hopman, 
heeft er alle vertrouwen in dat het 
goed komt. ”, Eén keer hebben we 
meegemaakt dat er een man die wat 
diep in het glaasje had gekeken zich 
aan het touw rondom de vijver waar 
de boot in lag, vast wilde pakken 
maar zijn evenwicht verloor en in de 
vijver achteroverviel. Drijfnat natuur-
lijk. Ik heb hem maar een broek en 
een trui van mij gegeven en zijn kle-

ren in de droger. Aan het eind van de 
avond toen hij uitgegeten was ruilden 
we weer van kleding. ”, We gaan nu 
voor het eerst een maand op vakantie 
en genieten van ons pensioen.’’ Wij 
werken al vanaf 1973 toen mijn va-
der een discotheek kocht in Zaandam 
dat hebben 9 jaar gedaan, daarna 
opende wij een bistro in Westzaan, ik 
wist niks van koken, dat hebben we 
ook 9 jaar gedaan, daarna huurden 
we een zalencomplex in Wormer-
veer, ook 9 jaar gedaan toen wij de 
“Schelp” kochten, wat wij ook 9 jaar 
hebben gedaan.’’ Het getal negen is 
wel een soort geluksgetal maar in de 
Clipper hebben ze 16 jaar gezeten. Te-
gelijkertijd kwam er nu ook een einde 
aan de tapas zaak Casa Paloma, het 
kleine zusje van d’Oude Clipper waar 
acht jaar lang hun dochter Annicka en 
schoonzoon Jos van Duin in hebben 
gezeten. Die hebben hun hele ziel en 
zaligheid daarin gelegd met gezellige 
Spaanse avonden.” De Corona heeft 
ons de nek omgedraaid, je kunt niet 
twee jaar lang zonder inkomsten le-
ven, mijn pensioen wat ik opgespaard 
had begon al aardig te slinken, we 
hadden graag het vijftig jarig jubileum 
van d’Oude Clipper willen vieren, 
maar het is ons door Den Haag niet 
gegund. Op onze leeftijd konden wij 
dat niet meer inhalen.” We gingen 
met Steef de Jongh nog één keer 

terug naar de plek waar hij in 1976 
was begonnen als een droom die ver-
wezenlijkt door het idee om een boot 
in een restaurant te beginnen. “Toen 
ik hoorde dat het restaurant weg zou 
gaan heb ik wel een klein traantje 
gelaten, maar wat ik nog graag zou 
willen hebben is de touwtrap van 
d'Oude Clipper, dat was het eerste 
wat ik van mijn spaarcenten had ge-
kocht.” De hele inventaris zal door 
een horeca makelaar worden geveild 
en gaat Steef er een bod op uitbren-
gen. De laatste woorden van Arno en 
Elly Duif waren 't’ is mooi geweest”. 
Een stukje historie van Egmond gaat 
weer verdwijnen.

Tekst en foto’s Cor Mooij, 
met dank aan Jos van Duin 

d’Oude Clipper is verleden tijd
Toen Steef de Jongh in 1972 Sunny Home in de Parallelweg van zijn vader overnam duurde het 
niet lang meer toen zijn vader met het idee kwam om pension REX in de Smidstraat over te 
nemen van Piet de Graaff. Hij had van buurman de Graaff gehoord dat hij het ging verkopen. 
Het was een woonhuis en 17 slaapkamers in het pension. Steef had plannen om in 1974 te 
trouwen met Riet. Geld had hij niet maar zijn pa wilde hem wel helpen omdat het hem door 
de Graaff gegund werd. Piet en Gré de Graaff hadden geen kinderen maar ze gunde het de 
familie de Jongh wel.

In die tijd organiseerde de Jongh veel 
tulpenreizen uit Duitsland, per week 
wel drie bussen vol. Dit tot ergernis 
van Machteld Runia van de VVV. Deze 
gasten bracht hij onder bij particu-
lieren die er een aardig centje mee 
verdienden. Mijn vader zei tegen mij, 
door die busreizen kunnen we aar-
dig wat inkomsten verdienen om de 

hypotheek te kunnen betalen. Wij 
gingen toen naar de Graaff die een 
dichte enveloppe had liggen met de 
prijs voor het pand dat hij wilde heb-
ben. Gaan jullie maar overleggen wat 
je wilt betalen en dan komen jullie 
weer terug. Na enkele dagen gingen 
mijn vader en ik naar de Smidstraat 
om een bod te doen. Dat bod bleek 
veel hoger te zijn als de inhoud van 
de enveloppe van wat hij had opge-
schreven. De koop werd direct ge-
sloten en wij gingen aan de slag. In 

1976 werd Sunny Home verkocht aan 
de familie Wijker/Stam.” Nu had Steef 
zijn handen meer vrij om te helpen 
bij de verbouwing. Ik had contacten 
bij Heineken om over de inrichting te 
praten. Heineken adviseerde alleen 
tafel en stoelen. Toen ik ze vertelde 

over een boot als bar schrokken zij 
ervan. Ik had op Texel een restaurant 
gezien, “Het Galjoen” en dat wilde ik 
ook. Mijnheer Wolkers van de bierfa-
briek heeft de tekeningen gemaakt 
van mijn ontwerp en Bas Martens 
uit Uitgeest heeft het gebouwd met 
de huisjes en alles er rondom voor 
het restaurant. Ik wilde ook de gevel 
van het woonhuis laten opknappen 
in dezelfde stijl als de clipper, maar 
Martens zei, Steef we zitten aan de 
taks en dat gaat niet gebeuren.”, 
Toen de Clipper werd opgeleverd 
liep het van het begin af aan als een 
trein, wij waren vier dagen per week 
open, donderdag t/m zondag van 
17.00 uur tot 24.00 uur. Wij hadden 
niet alle slaapkamers verbouwd en 
achterin hadden wij nog 12 kamers 
over. Met Rob Steenbeek van Bellevue 
die een winter arrangement had voor 
zijn hotel met gratis overnachting 
maar wel ontbijten en dineren in het 
hotel. Ik vond dat een schitterende 
formule. Ik belde Rob op om te vra-
gen of ik dat idee over kon nemen. 
Hij zei, natuurlijk mag jij dat, dan zijn 
je kamers ook meteen bezet en heb 

je gelijk restaurant gasten in huis. Na 
een paar advertenties kwamen ze uit 
alle hoeken van het land.” Het bleek 
een gouden formule te zijn. Zo had ik 
een keer een groep van twaalf man 
uit Zwolle en een man of veertien uit 
Groningen, het was in de winter, en 

koud dat het was. De ene groep ging 
een strandwandeling maken en de 
anderen gingen Bowlen. Het was half 
negen 's avonds en ik zei tegen Riet, 
die zien we voorlopig niet meer terug. 
Ik had het nog niet gezegd of de hele 
meute kwam weer terug en bleven tot 
midden in nacht aan de bar zitten. Het 
was een feest van jewelste. Eén van 
die gasten vroeg aan mij hoe doet u 
dat eigenlijk met al die gasten? Ik zei 
tegen hem, dat doe ik allemaal zwart. 
Toen vroeg ik hem waarom wilt u dat 
eigenlijk allemaal weten? Hij zei te-
gen mij dat ze van het belastingkan-
toor uit Zwolle kwamen en een uitje 
naar Egmond hadden georganiseerd. 
Nou was ik lekker mee. Hij zei dat ie 

dat niet gehoord had.”
Ik heb de Clipper van 1976 tot 1983 
gerund, ondertussen waren mijn kin-
deren geboren en wilde ik er nog een 
bedrijf bij hebben. Toen zei Riet, als je 
dat flikt dan moet je het alleen doen 
en gaan wij bij je weg. Ik dacht, ja je 
hebt eigenlijk wel gelijk, ik ben niet 
alleen maar voor het werk aan het 
werk, ik heb een gezin, een vrouw en 
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“Mooij gezien”  

Steef de Jongh, Arno en Elly Duif

“Mooij gezien”  
Verkiezingen 2022 
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PostaanZee

De plek om elkaar te ontmoeten
VOORSTRAAT 82a, EGMOND AAN ZEE, WWW.POSTAANZEE.NL 

ZIE DE EGMOND 

ALMANAK 

ACHTEROP 

DEZE KRANT 

VOOR ONZE 

TERUGKERENDE 

ACTIVITEITEN.

WEES WELKOM.

DE KOFFIE/THEE 

STAAT KLAAR

ER IS ALTIJD EEN 

GASTVROUW OF

GASTHEER 

AANWEZIG 

OM JE TE 

ONTVANGEN.

Verkiezingsprogramma Kies Lokaal 2022 -2026
KIES Lokaal kwam in 2014 in de gemeenteraad als nieuwe partij. Ons doel is dat onze mooie gemeente 
een fijne plek is en blijft om te wonen en te recreëren. De afgelopen jaren hebben wij daar met aandacht 
voor alle dorpen aan bijgedragen. 
Ook de komende vier jaar wil KIES Lokaal graag de inwoners van alle dorpen vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad. Wij zijn een stabiele partij met vertrouwde en nieuwe gezichten.

Leefbaarheid en goede voorzieningen in alle dorpen. Een sober en doelmatig beleid.
Doorpakken en uitvoeren. Sociale samenhang.

LEEFBAARHEID en WONEN
Een veilige leef-en verblijfsomgeving. Zo nodig met extra inzet beveiliging en/of camera’s. Een doelmatig verkeersplan 
voor ieder dorp. Aansluiten bij belangengroepen m.b.t. geluidsoverlast van o.a. vliegverkeer.  Investeren in diversiteit in 
duurzame woningbouw. Andere woonvormen en initiatieven vanuit de inwoners  daarin een plek geven. Meer kleinere 
wooneenheden voor jongeren/starters, alleenstaanden en ouderen. Middels alle daarvoor gemaakte wetten en beleid 
woningen beschikbaar maken voor “eigen inwoners”. Inzetten op zoveel mogelijk huurwoningen sociaal en midden 
huur. Onder andere 25% toewijzen binnen de gemeente. Passend beleid maken voor voorrang op de woningmarkt voor 
brandweervrijwilligers en reddingsbrigade. (Tijdelijk) wonen op bedrijventerreinen mogelijk maken. Duurzaam en passend 
in de omgeving bouwen.

LEEFBAARHEID en WONEN
Onderzoek/ overwegen  rol van de gemeente bij ontwikkeling projecten. Inzetten op woningbouw boven recreatief bou-
wen (chalets) voor toerisme. Flexibiliteit inzake wijziging bestemming bedrijfs-en/of leegstaande panden. Inbreilocaties 
benutten, zo nodig bouwen aan de randen van de dorpen. 

DICHTER BIJ DE INWONER en ONZE TOEKOMST
Meer mogelijkheden (website, app) creëren om digitaal zaken af te handelen of informatie van de verschillende domeinen 
op te zoeken. Participatie als volwaardig onderdeel van besluitvorming laten meewegen. Mediators inschakelen bij zwaar-
wegende geschillen ten einde een gang naar de rechter te voorkomen. Op de website ikdenkmeeoverbergen een link om 
initiatieven en ideeën te delen. Budgetten voor initiatieven op wijkniveau zoals carnaval, Sinterklaas e.d.  Wijkplannen 
aan de voorkant beoordelen op haalbaarheid . Reeds opgestelde plannen, visies, plannen van aanpak monitoren zo nodig 
bijstellen. Jaarlijks voortgangsevaluatie. Geen bestuurlijke fusie. Gemeente Bergen blijft zelfstandig.
Waar nodig  regionale en bovenregionale samenwerking/verbinding. Als lokale partij samenwerking met lokale partijen 
binnen de BUCH. Onderzoek naar meer mandaat gebiedsregisseurs.  Een vast aanspreekpunt bij Ruimtelijke Ordening; 
van bouwvergunning tot oplevering. 

BALANS TUSSEN TOERISME EN WONEN
Meer wooneenheden voor jongeren/starters, alleenstaanden en ouderen. Waardevol toerisme: kwaliteit in plaats van 
kwantiteit.
Initiatieven voor “slecht weer” voorzieningen ondersteunen. Meer voorzieningen voor campers. Mogelijkheid voor klein-
schalige kampeerterreinen. 

GEMEENTELIJKE LASTEN/AFVAL
Riool/afvalstoffenheffing inzetten op geen stijging. Ledigen GFT bak wijzigen van drie naar twee weken.
OZB-percentage , zonodig, naar beneden bijstellen.

GOEDE VOORZIENINGEN VOOR JONG EN OUD
Gemeentelijke functies en politie dichter bij de inwoners d.m.v. spreekuren in centrale accommodaties. 
Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers. Zo nodig ondersteunen buurtbus.
Kort parkeren zone inrichten.
Genomen besluiten ten uitvoer brengen. O.a. voetballocatie Egmond, tweede fietspad Eeuwigelaan, 
Onderzoek haalbaarheid openbare toiletten.

ZORG OP MAAT
Voorkomen van wachtlijsten door investeren in jongeren middels preventie en ondersteuning. Middelen voor zorg ver-
eenzaamde en/of demente ouderen Meldpunt voor mensen die “net buiten de boot” vallen voor ondersteuning en 
begeleiding.

GOED ONDERWIJS / SPORT VOOR IEDEREEN
Elk dorp een basisschool. Ondersteuning van zwem, sport- en muziekonderwijs. Liefst door vakleerkrachten. Faciliteren 
onderwijs in o.a. lokale geschiedenis en cultuur door lokale deskundigen/ instanties/verenigingen. Investeren in een ge-
zonde leeromgeving. Werken aan een gezonde leefstijl. Samenwerken met scholen en sportverenigingen. Sportpaspoort. 
Aandacht/coaching voor gezonde levensstijl (vooral voeding). Gezondheidscentra. Samenwerking met lokale en regionale 
organisaties werkzaam in en voor de gemeente Bergen. Faciliteiten mountainbikers Hargen/Camperduin creëren/realise-

ren in samenwerking met lokale ondernemers.

VEILIGHEID EN VERKEER
Een doelmatig verkeersplan voor elk dorp. Veilige fietsroutes naar scholen en 
sport. Onderzoeken hoe vrijwilligers voor de brandweer te werven. Beperken 
van overlast door (sluip) verkeer in Egmond-Binnen(A9). Op plekken met regel-
matige overlast (tijdelijk) plaatsen van camera’s. Realiseren van transferia om de 
parkeerdruk in de dorpen te verminderen. Voldoende en veilige voorzieningen 
voor “fiets parkeren”.

MILIEU EN DUURZAAMHEID
Geen plaatsing  windmolens in de binnenduinrand. Ondersteuning gemeente bij 
verduurzaming woning/erf. Initiatieven inwoners m.b.t. duurzaamheid betrekken 
bij ontwikkelingen. Gewasbestrijding volgens landelijke normen. Bevorderen ge-
bruik biologische bestrijdingsmiddelen. Het plaatsen van zonnepanelen zoveel 
mogelijk op daken. Gemeentelijk vastgoed zoveel mogelijk verduurzamen.

EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT
Ondersteuning duurzame initiatieven op ondernemersgebied.
Bestemmingswijzingen bij stoppen agrarische bedrijven geen Nee, omdat  maar 
Ja, mits…

CULTUREEL AANBOD en WONEN IN EEN GROENE GEMEENTE
Culturele subsidies op huidige niveau houden. Echter als verdeelsleutel het aan-
tal inwoners per dorp/kern als leidraad. Culturele activiteiten voor de jeugd, met 
name in het basisonderwijs, stimuleren. De status van Museum Kranenburg ge-
lijkschakelen aan andere culturele instellingen. Museum Kranenburg stimuleren 
om hun ambitie om zelfredzaam te zijn waar te maken. Derhalve geen aanvul-
lende subsidies. Erfgoed Platform BES en Cultureel Bergens Platform zelfstan-
dige gesprekspartners met de gemeente. Promotieprogramma kunst, cultuur, 
erfgoed, ontwikkelen door kwartiermaker. Behoud van en binnen mogelijkheden 
uitbreiden van natuur, DE sterke kwaliteit van onze gemeente.

MENSELIJKE MAAT, RECHTVAARDIGHEID EN PRAKTISCHE WIJSHEID 
ALS LEIDRAAD
Denken en handelen vanuit de gedachte dat ‘wij’ het samen moeten doen.  
Handelen vanuit de visie dat het bestuur in dienst staat van de inwoners en niet 
andersom.
Gewetensvol’ handelen in de geest van de wet en niet in de letter van de wet.

SAMEN TOEKOMSTGERICHT DENKEN 
Geen nieuwe bestuurlijke fusies met andere gemeenten (groter is niet altijd 
beter). Open staan voor regionale en bovenregionale samenwerking/verbinding.
Samenwerken met lokale partijen binnen de BUCH, met als doel het niveau van 
voorzieningen van de afzonderlijke dorpen te versterken.

Nr Voornaam Achternaam Woonplaats

   
1 Ron Karels Egmond aan den Hoef
2 Sjaak Swart Egmond-Binnen
3 Michel Smook Bergen
4 Roel Oudeboon Bergen
5 Tanny Glas- de Raadt Egmond aan den Hoef
6 Leon Damink Egmond-Binnen
7 Irma Duinmeijer Egmond aan den Hoef
8 Greta Eradus-Grevink Egmond-Binnen
9 Bob van der Wal Schoorl
10 Erik Bekkering Bergen
11 Marcel Buis Egmond aan Zee
12 Jorus Bart Egmond-Binnen
13 Margreth van Ham - van der Voort Egmond aan Zee
14 Janina Swart Egmond-Binnen
15 Karin Paarlberg-Zonneveld Schoorl
16 Hugo Snabilie Egmond-Binnen
17 Marco Snijders Egmond aan Zee
18 Monic Swart-Zentveld Egmond-Binnen
19 Jacco Walta Egmond aan den Hoef
20 Michael Langeveld Egmond-Binnen
21 Nienke Damink Egmond-Binnen
22 Dries Slop Egmond-Binnen
23 Rob Koning Egmond-Binnen
24 Arend Swart Egmond-Binnen
25 Blanda de Beer Schoorl
26 Bob Swart Egmond-Binnen
27 Stijn Karels Egmond aan den Hoef

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

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

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

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

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

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

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud

 

 
 

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

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

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

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

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

  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.info

ADVERTEREN 
DOET 

VERKOPEN

Ard Schenk na 50 jaar Olympische spelen
Vorige week stond er een artikel in de Alkmaarse krant over de Olympische winter spelen van Sapporo in 
1972. Daarbij kwamen bij mij weer de herinneringen boven die ik met Ard Schenk heb beleefd.

Ard de grootste lange afstand schaat-
ser aller tijden volgde ik iedere winter 
weer, waar de wedstrijden ook wa-
ren. Ik werkte als freelance fotograaf 
voor de Verenigde Noord-Hollandse 
dagbladen in Alkmaar. Als er wed-
strijden in het buitenland werden 
verreden reisde ik met reisbureau ‘De 
Magneet’ die mijn bus en vliegreizen 
verzorgden. We hebben mooie jaren 
gekend met Ard Schenk, Kees Verkerk, 
Jan Bols, Eddy Verheijen, Peter Nottet 
maar ook bij de vrouwen met Atje 
Keulen-Deelstra, Stien Baas-Kaiser 
enz. De mooiste tripjes waren naar 
Davos, Inzell, Oslo het Bislet stadion, 
Gotenburg, maar ook naar Rusland 
en Finland. 

In 1971 Werd Ard Schenk wereldkam-
pioen in Gotenburg Zweden in het Ul-
levi stadion. Prins Claus was daar ook 
aanwezig. Ard reed daar een nieuw 
wereldrecord op de 10.000 meter. In 
15.01.06. Hij reed ook het wereldre-
cord punten bij elkaar van 171.130 
punten. Het hele stadion ontplofte zo-
wat. Ik was zo enthousiast over mijn 
foto’s van vooral die 10 kilometer 
dat ik besloot om er een poster van 
te maken. Ik besprak dat eerst met 
Ard en die vond het een goed idee. 
De opbrengst van deze actie was voor 
de mannen schaatsploeg die als ama-
teur niets mochten verdienen met hun 
sport. Ik moest eerst nog met het eer-
ste vliegtuig mee zien te komen naar 
Nederland om op tijd bij de krant te 
zijn met mijn foto’s. het was racen te-
gen de klok. Gelukkig hielp de reislei-
der van de Magneet mij in het eerste 
toestel. Ik belde naar Sam de Jager 
van de sportredactie dat ik onderweg 
was en de laborant stond op mij te 
wachten om de films te ontwikkelen. 
De tijden weet ik niet meer precies, 
maar de andere dag stond mijn foto 
op 5 kolom in de krant. Ik was zo trots 
als een pauw natuurlijk. 

Toen ik de foto op 50x70 cm had af-
gedrukt ben ik naar de familie Schenk 
in Wieringerwaard gegaan, maar Ard 
was al naar Inzell vertrokken, dus zat 
er niets ander op dan met de auto 
naar Inzell te rijden waar Ard de 
foto moest signeren voor de poster. 
Het weer zat toen niet mee, harde 
sneeuwbuien en druk autoverkeer dat 
stapvoets reed. In Inzell aangekomen 
direct naar Hotel Zûr Post om Ard te 
laten tekenen. Daarna de andere dag 
meteen terug naar Nederland richting 
Wormerveer naar drukkerij Meijer die 
de posters gingen drukken. Ik had er 
10.000 laten maken die verkocht wer-
den voor Fl. 5,00 per stuk. 
AVRO’s Sportpanorama waar ik ook 
voor werkte hiep mij door reclame in 
het sportprogramma te maken dat de 
actie bedoeld was voor de schaats-
bond die op hun beurt het geld weer 
doorsluisde naar de schaatsers. Er 
was één probleem, de poster moes-
ten ook verstuurd worden, dus ik 
bestelde maar 10.000 kokers om ze 
daarin te verpakken. Een week later 
kwam er een dubbele vrachtwagen 
de kokers brengen. Zij belden bij mij 
thuis aan en vroegen waar de kokers 
heen moesten. Ik zei “hier in mij huis 

in de Marshallstraat, want daar gaan 
wij de foto’s inpakken.” De chauffeur 
keek mij lachend aan of ik gek gewor-
den was. “Weet je wel hoeveel het er 
zijn?” ik zei  “ja, 10.000.” de chauf-
feur nam mij mee naar de vrachtauto 
en liet mij de enorme volle truck zien 
met pakken van 50 kokers. “Ik wil ze 
toch hier hebben” zei ik en we begon-
nen uit te laden. Eerst werd de zolder 
volgestouwd, daarna de slaapkamers 
de kamer, de keuken, het zomerhuis, 
de garage, alles stond stijf vol. Een 
ramp voltrok zich in huize Mooij. Ge-
lukkig waren vele dames uit de buurt 
bereid mij te helpen met het inpak-

ken en oprollen van de posters. Een 
hels karwei! Ondertussen waren er 
na de eerste TV uitzending duizenden 
bestellingen die ook weer naar de 
posterijen gebracht moesten worden. 
Mijn  vrouw Ina zei, “waar zijn we in 
godsnaam aan begonnen, we kunnen 
amper in ons bed komen en waarom 
doe je ons dit aan?” Na de tweede 
uitzending waarin de posters weer op 
TV werden aangeprezen door Ruud 
ter Weijden, kwamen er zoveel bestel-
lingen binnen dat ik de KNSB om hulp 
heb gevraagd of zij de posters naar 
hun kantoor wilden halen in Amster-
dam en om deze dan ook te verstu-
ren. Gelukkig wilden zij dat en mijn 
huis werd verlost van een heleboel 
ellende. Uiteindelijk moesten er nog 
2500 posters bijgedrukt worden want 
de Olympische spelen in Sapporo wa-
ren inmiddels ook al begonnen en Ard 
Schenk boekte daar grote successen 
op de 1500, 5000, 10.000 meter met 
een gouden plak. Het was dat hij na 
de start op de 500 meter viel anders 
had ik het niet geweten of hij had vier 
gouden plakken gehaald. Het enige 
wat ik eraan heb overgehouden wa-
ren een paar nieuwe winterbanden 
en een bos bloemen. Jaren later heb-
ben we er vreselijk om gelachen. Een 
week later werd mijn dochter Renate 
geboren en dat was het mooiste ge-
schenk van de hele wereld. Na vijf-
enveertig jaar opende ik een winter-
sportexpositie in De Meent in Alkmaar 
die geopend werd door Ard Schenk en 
ik hem een opgeplakte foto overhan-
digde van de poster van toen.
Foto’s en Tekst Cor Mooij
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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 
ikdenkmeeoverbergen.nl.

	■ 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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Schade storm Corrie valt mee in Egmond aan Zee
Een storm ziet men tegenwoordig al dagen van tevoren aankomen. Dat is ook het moment 
waarop de werkzaamheden op het strand al beginnen. Bijvoorbeeld het weghalen van de 
vuilnisbakken, betonplaten en hout. Als de storm voorbij is getrokken wordt als eerste de 
hoofdafgang van Egmond aan Zee begaanbaar gemaakt. 

Marco Snijders werkt bij Gul 
uit Egmond aan Zee, de uit-
voerende partij als het gaat 
om strandwerkzaamheden. 
“De hoofdafgangen moeten zo 
snel mogelijk begaanbaar zijn 
voor de hulpdiensten. Egmond 
doen we als eerst, omdat de 
KNRM daar vanaf moet. Na de 

hoofdafgangen maken we de 
wandelafgangen pas begaan-
baar. Tegelijkertijd halen we 
alle gevaarlijke delen van het 
strand af, zoals uitstekende 
planken.” 
Als een storm eraan komt hou-
den de werknemers van Gul 
nauwlettend de waterstand en 

de wind in de gaten. Snijders: 
“Tijdens de storm beoordelen 
we via alle webcams hoe erg 
het is. De laatste 10 jaar heb-
ben we zo’n storm niet mee-
gemaakt. Er is 20 meter duin 
weggespoeld. In Egmond aan 
Zee valt de schade over het 
algemeen wel mee gelukkig.”   

■ GEVAAR

Een dergelijke hoeveelheid af-
geslagen zand kan gevaarlijke 
situaties opleveren, bijvoor-
beeld voor spelende kinderen. 
Maar het herstel laat men voor-
namelijk aan de natuur over. Al 
het zand dat door de zee wordt 
opgenomen, wordt later weer 
teruggegeven. De gemeente 
richt zich dus vooral op het 
gevaar rondom de afgangen. 
“Bij een oostenwind stuift het 
verdwenen zand zo weer aan. 
Dat kan soms heel snel gaan. 
De natuur herstelt zichzelf, dy-
namisch kustbeheer noemen 
we dat.”  

■ ELK NADEEL HEEFT ZIJN 
VOORDEEL

Ook in het geval van een storm 
is dat zo. Een aantal dagen na 
een storm spoelt er van alles 
aan op het strand. De kans 
dat je een zeehond spot is ook 
groter. Net na hoog water en ’s 
morgens vroeg kan je op een 
mooie ontdekkingstocht langs 
de kust. Kleine tip. Neem een 
warme chocolademelk bij een 
van de ondernemers langs het 
strand, die naast corona weer 
een tegenslag moeten verwer-
ken.  

Foto’s: Marco Snijders

Heb jij nog een paar 
uurtjes over voor je 

dorpsgenoten?

www.hospice-egmond.nl

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.
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verse hollandse kipdijenfilets
                 OPLETTEN A.U.B.!!!          heel kilo voor maar
hele beste rundersucadelappen
                 topkwaliteit uit de beemster    nu per 500 gr.  
prachtig mooie varkenshaas
                 topkwaliteit uit de beemster    nu per 500 gr.

runderkogelbiefstukrunderkogelbiefstuk33  stuks voor maarstuks voor maar  10,9810,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,989,98

9,989,98

9,989,98

ouderwets lekker

smullen maar

lekker met peper saus

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Naturel, Peper
of Tuinkruiden

ERG LEKKER

volg ons nu ook op Facebook

Warm gebakken
SCHAR

5 voor € 4,-
10 voor € 7,50

max 5 kilo 
per klant✄

    

✄
    

✄
    

mooie DIKKE

op=op

Vers schoongemaakt

MOOIE DIKKE

Ouderwets gerookte
ZALM MOTEN
p.st. € 4,-
3 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon
4e GRATIS

Verse Hollandse
KABELJAUW FILETS

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

kilo €15,-

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

TOP-kwaliteit

MOOIE DIKKEMOOIE DIKKE

ZONDER GRAAT

De Woerdense Kaasboer

Bij aankoop van kaas

NOBLE GOLD “top kwaliteit” 
NOORD HOLLANDSE KAAS                          500 gram   6,95

Bij aankoop van kaas 10 boeren eieren voor € 1,-

Voor de echte kaasliefhebber

ONS MERK 18% VET                                              500 gram   6,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
Gevulde VALENTIJN HARTEN 
                                                        5 voor € 5,- + 5 gratis!!!
DAGVERSE SLOFJES appel-kaneel, caramel, stoofpeer, 
appel-noten                      4 voor € 6,50 en 7 voor € 10,-
Lever de advertentie in en ontvang rozijnen cranberry brood gratis!!!

 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

EGMOND 
ALMANAK
alles onder voor-
behoud corona
EXPOSITIES: 
Fotowedstrijd Winnende fotos DORPS-
GENOTEN exposeren bij PostaanZee 
tot eind 2022.
Lioba de Geus-Liefting exposeert in 
Dorpshuis Hanswijk tot half juli.
ACTIVITEITEN: 
datum - lokatie / - tijd - activieteit
DI 8 Hanswijk-Creactief 09:00 
Wandelen 14:00 Inloopsoos / Huys 
Egmont 10:00 Mediaspreekuur 14:00 
Perceelonderzoek / PostaanZee 
15:00 Taalspreekuur Schulp 15:00 
Bibliotheek Spreekuur 
WO 9 Hanswijk-Creactief 13:30 
Bridgesoos / Huys Egmont 14:00 
Voor Jong en Oud div. activiteiten 
/ PostaanZee 19:00 Dunes and 
Dragons 
DO 10 Egmond Zee 08:00 Markt tot 
14:00 / Hanswijk-Creactief 10:00 
Computerkunde 13:30 Biljarten / 
PostaanZee 13:30 Aan Tafel met… / 
Huys Egmont 14:00 Fotoherkenning / 
Chill 18:00 Rock Around The Clock 
VR 11 Schulp 10:00 Gezond Natuur 
Wandelen / Huys Egmont 10:00 Ob-
ject van de Week 13:00 Politiek Café 
met Ons Dorp / PostaanZee 13:30 
Klaverjassen / Hanswijk-Creactief 
14:00 Frans Conversatie / Liberté 
Vrijmibo 
ZA 12 Schulp Oud Papier 10:00 / 
Huys Egmont 10:30 Politiek Café met 
D66
ZO 13 Schulp 13:00 Soep op zondag 
14:30 Filmmiddag / Huys Egmont 
14:00 Film: Egmond a.d. Hoef 1970 
MA 14 Hanswijk-Creactief 09:00 
Spaans 13:30 Biljarten / Schulp 13:30 
Creative Middag / Torenduin 13:30 
Bridgesoos / Boswaidschool-Creactief 
14:00 Houtbewerken 
DI 15 Hanswijk-Creactief 09:00 
Wandelen 14:00 Inloopsoos 14:00 
Tekenen en Schilderen / Huys Egmont 
10:00 Mediaspreekuur 14:00 
Perceelonderzoek / PostaanZee 
15:00 Taalspreekuur / Schulp 15:00 
Bibliotheek Spreekuur 
WO 16 Hanswijk-Creactief 13:30 
Bridgesoos / Huys Egmont 14:00 Voor 
Jong en Oud div. activiteiten / Schulp 
14:00 Bingo / PostaanZee 19:00 
Dunes and Dragons 
DO 17 Egmond Zee 08:00 Markt tot 
14:00 / Hanswijk-Creactief 10:00 
Computerkunde 13:30 Biljarten / 
Huys Egmont 14:00 Historisch On-
derzoek en Genealogie / Chill 18:00 
Rock Around The Clock 
VR 18 Schulp 10:00 Gezond Natuur 
Wandelen 10:30 Taalcafé / Huys 
Egmont 10:00 Object van de Week 
13:00 Politiek Café met VVD / 
PostaanZee 13:30 Klaverjassen / 
Hanswijk-Creactief 14:00 Frans 
Conversatie / Liberté Vrijmibo 
ZA 19 Huys Egmont 14:00 Knutsel-
middag
ZO 20 Huys Egmont 14:00 Film: 
Egmond a.d. Hoef 1970 

 
O N T M O E T I N G S C E N T R U M  

PostaanZee

De plek om elkaar te ontmoeten
VOORSTRAAT 82a, EGMOND AAN ZEE, WWW.POSTAANZEE.NL 

ZIE DE EGMOND 

ALMANAK 

ACHTEROP 

DEZE KRANT 

VOOR ONZE 

TERUGKERENDE 

ACTIVITEITEN.

WEES WELKOM.

DE KOFFIE/THEE 

STAAT KLAAR

ER IS ALTIJD EEN 

GASTVROUW OF

GASTHEER 

AANWEZIG 

OM JE TE 

ONTVANGEN.

Voorstraat 82a, Egmond aan Zee
wilkoper@PostaanZee.nl

CréActief
Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef

marjoleincopier47@gmail.com

Wilma’s Pilates & Essentrics Studio
Lamoraalweg 72 - Egmond aan den Hoef - Tel 06 21287899

Strakker, leniger, meer bewegingsvrijheid 
en bewegingsbereik in je gewrichten, 

meer energie en souplesse in je dagelijkse passen en 
minder blessures: na een paar lessen voel je al verschil.

Start nu het weer kan!! 
Flexibele uren, schappelijke prijzen, kleine groepen,

ook livestreaming lessen of personal training.

Al 16 jaar een begrip in de Egmonden en omgeving

Schrijf je nu in op www.wilma-pilates.nl 
of stuur een E-mail naar wilma-pilates@live.nl 

Nostalgie keert terug door 
suikerzakjes
Zoals wij in vorige edities hebben beschreven welke beroepen en 
winkels er zoal verdwenen zijn, kwamen wij ook op het idee om eens 
wat oude suikerzakjes en suiker wikkels op te zoeken. Het gaat zover 
terug in de tijd dat er in het dorp nog telefoonnummers waren met 
drie cijfers. 

Opvallend hierbij zijn de suikerwikkels 
van Het Rode Hert, de Vergulde Valk 
en vooral de Wester suikertabletten 
van P. v.d. Pol van Café De Boei met 
telefoonnummer 63. Opvallend zijn 

ook de suikerzakjes van Strandbad 
Zuid van paviljoen de Schelp van H. 
J. Konijn dat later werd overgeno-
men door Adri en Ali Wijker. Zó is het 
broodje van de WIKO maar ook zijn 

onze "croquetten, patates frites en 
het ijs niet te versmaden", dat staat 
allemaal op het suikerzakje. Speeltuin 
de Egmonden met café-dancing had 
ook een origineel zakje met de uitkijk-
toren. Restaurant de Vuurtoren in de 
Smidstraat hat verschillende kleuren 
zakjes in blauw, rood, zwart en groen. 
De koffiemolen had een zakje met een 
molen en daarboven op een kopje en 
een zeilbootje in de zee. Het LIDO van 
Eig. J. de Vries was het hele jaar ge-
opend met een moderne inrichting. 

Estrella dat inmiddels ook is verdwe-
nen had een suikerzakje waarop stond 
dat er twee huizen zijn waar je lekker 
eet, het uwe en het onze. Café de 
Meerpaal van J. G. Mooy als pension, 
Taverne van de Boei is altijd boeiend 

bij de Boei. De Zeeparel met uniek 
uitzicht op zee en New West - Always 
Best. De Snack-Grillbar van Niek te 
Bück met twee verschillende zakjes, 
Vakantiehuis “De Westerkim” aan de 
zeestrand boulevard, Hotel pension 
Ten Anker en Automatiek Schellevis 

aan de Voorstraat en Bar Eetcafé t’ 
Vijvertje en Vispaleis Ab Dekker. Ho-
tel-restaurant Huize Wimmenum van 
W. Loggen in Egmond aan den Hoef 
is opvallend te noemen evenals Hotel-
café restaurant “Zeehuis” op de Bou-
levard. Op de foto’s een compilatie 
van de diverse suikerzakjes.

“Mooij gezien”  


