
Bevrijdingsvuur in de Egmonden
Door Cor mooij, tekst en foto’s.

Na 77 jaar werd het bevrijdingsvuur overgebracht van Wageningen (hier werd de capitulatie onder-
tekend) naar Egmond. Een tocht die ieder jaar weer georganiseerd door loopgroep de Klok en Team 
Egmond. Een zestal begeleiders, chauffeurs, kaartlezers en fietsers begeleiden de lopers op deze 135 
kilometer lange tocht die begon bij Hotel ‘De Wereld’. Meerdere loopteams uit heel Nederland deden 
mee aan deze bevrijdingsloop.

In Egmond-Binnen werd men toege-
sproken door Jaap Kramer namens 
het 5 mei bevrijding comité en daarna 
werd het vuur ontstoken. In Egmond 
aan den Hoef werd men opgewacht 
voor het monument bij de RK Kerk 
aan de Herenweg. De lopers moesten 
ook hier oppassen voor het vele ver-
keer. Nadat de fakkel was ontstoken 
werd naar Egmond aan Zee gelopen. 
Daar wachtte Burgemeester Voskuil 
en kinderburgemeester Thomas Mee-
reboer het gezelschap op. De lopers 
werden toegesproken door de heer 
Rob Leyen van het 4 en 5 mei comité 
waarna burgemeester Lars Voskuil 
met de jeugdburgemeester de fak-
kel overnam van Piet Buis en Johan 
de Groot van Team Egmond, om het 
bevrijdingsvuur te ontsteken.
 
zie verder pagina 2

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 
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WATERSTANDEN MEI
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

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Wij zorgen voor 
één aanspreekpunt 
zodat u kunt 
loslaten

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Els Rientjes
Uitvaartbegeleider

E-chopper verhuur 
E-chopper verkoop 
E-chopper uitjes 
Voorstraat 124 
1931 AP Egmond aan Zee  
tel : 0633970842   
email: vincent@coastcruisers.nl 
website www.coastcruisers.nl  

Larve van Libelle vervelt op blad
Nico van Amstel uit Egmond aan den Hoef is een vaste inzender van de fotowedstrijd. Voelt zich vaak 
in zijn element bij de vijver in zijn tuin, pakt zijn camera en legt vast wat er aan nieuw leven in zijn tuin 
gebeurd. Zo ook deze keer.  

Voor libellen is water een zeer belang-
rijk element. De eitjes worden afgezet 
in of in de nabijheid van water. De lar-
ven die uit de eitjes komen, blijven 2 
jaar of langer in het water. Zodra een 

larve is volgroeid (na een aantal keren 
vervellen) komt hij uit het water en 
klimt dan vaak op een plantenstengel 
– en daar vervelt hij voor de laatste 
keer. Op deze foto (op een blad van 

pijlkruid in de vijver in onze tuin) is de 
libelle net helemaal uit z’n oude “vel” 
gekropen en is begonnen met het op-
pompen van de vleugels. Vervolgens 
leven ze nog maximaal een paar 
maanden, dus verreweg het grootste 
deel van hun leven brengen ze (als 
larve) in het water door.
Foto Nico van Amstel
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Hartelijk bedankt voor uw steun en medeleven,                                                                                      
die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Petrus Johannes Hopman
Peter

Een woord, een gebaar of een kaart doet je zo goed, 
wanneer je iemand die je zo liefhebt, missen moet.

Een warme handdruk en een arm om je heen,
Dat is alles wat je nodig hebt om te weten: 

ik ben niet alleen.

Een mooie bos bloemen, lange brief of bijzondere kaart,
maakt dat je afscheid nemen sneller aanvaart.

Ons is zoveel liefde en steun gegeven,
het geeft ons moed om verder te leven.

Het was hartverwarmend.

Jo Hopman Levering, 
Patrick, Astrid en Richard, Carola en Erik en kleinkinderen.

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

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

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

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

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

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

T. 06 81 35 81 10 

Liefdevol en betrokken.
Ongeacht waar u verzekerd bent.

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

24/7 bereikbaar

Uw uitvaartbegeleidster 
in de regio

Mijn lieve Ruud is niet meer. 
Zie je…     

Op 5 mei 2022 is overleden 
mijn allerliefste 

Roelof Melchers
Ruud

Amsterdam                                   Egmond aan Zee
24 maart 1950                                        5 mei 2022

Marian

Familie en vrienden

Op vrijdag 13 mei nemen wij in besloten kring 
afscheid van Ruud.

Correspondentieadres:
Marian Melchers-Peeters
Boulevard 28, 1931 CM Egmond aan ZeeVervolg van pagina 1

Het Shantykoor ‘De Derper Zâalnêel-
den’ brachten mooie zeemansliederen 
ten gehore en het lied van Vera Lynn 
(We'll Meet Again). In zijn toespraak 
sprak de burgemeester dat wij blij 
mogen zijn dat wij hier in vrijheid 
kunnen leven. Hij bedankte de lopers 

voor hun inspanning om het bevrij-
dingsvuur naar Egmond te brengen.
Er werden vele festivals en zang en 
toneel voorstellingen gegeven op be-
vrijdingsdag. In heel het land traden 
artiesten op. Bij PostaanZee werd een 
belevenis voorgelezen door Jansje 
Schol over haar grootvader tijdens de 
oorlog en trad theatergroep Toe Maar 
op met o.a. het evaculatielied, als op 
het Leidseplein, Dag schatteboutje, ik 
hou van Holland en zeer vele andere 
bekende songs van na de oorlog. Zij 
sloten af met ‘From the time you say 
goodbye’. 

De Skarrebekken traden op voor de bejaarden in Huize Agnes

Noa op het landje bij opa
Noa van Schaik 2 jaar en 7 maanden, 
kleindochter van Els Stam, had de dag 
van haar leven. Ze mocht met opa 
mee naar het landje om de noord en 
poseerde voor hem tussen de knof-
look plantjes. Een leuk ontspannen 
plaatje. De duinlandjes hebben het 
moeilijk mede door de nattigheid en 
de droogte, zoals overal in Nederland. 
Voorlopig blijft het mooi weer met 
weinig regen.
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“Mooij gezien”     

LENTE KORTING t/m eind mei  
Vitrages 25% Overgordijnen 15% 
incl. maken en ophangen  

Voorstraat 81 1931 AJ EGMOND AAN ZEE 
Telefoon 06-84669002

 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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

In Pop up store
Het Rode Hert

By Mar - maatje meer
See You fashion
De Zoete Inval

Brocante
Slotweg 1 - Egmond a.d. Hoef

06-24229564

 

 

Unieke Meubels,
woonaccessoires

& Pasfoto Service
Voorstraat 134
072 743 22 40

www.theseahorse.nl

Sociale Benadering Dementie in Villa Hendrik

Renate de Graaff (52), die lange tijd haar eigen bloemenzaak heeft gehad, is sinds kort gestart bij de 
Sociale Benadering Dementie. “Het team zocht iemand met een groot sociaal hart en die bekend is in de 
Egmonden. Ik raakte meteen enthousiast en besloot om ja te zeggen tegen deze nieuwe uitdaging. Ik 
sta mensen met dementie en hun naasten bij hen  thuis bij. We praten, wandelen en gaan er vaak op uit. 
Samen onderzoeken we wat er nog wél kan en hoe we iemands sociale netwerk kunnen verbreden. Als 
mensen willen nodig ik ze uit in Villa Hendrik van de Zorgcirkel, waar ik de gastvrouw ben.”

Zo kwam ook Ben Filipsen (78) op 
haar pad. In Villa Hendrik vertelt hij 
dat hij blij is dat dit initiatief er is, 
waarin dementie niet zo op de voor-
grond staat. “Het vervelende van deze 
ziekte is dat je het vaak niet merkt, 
maar een half uur later ben je ineens 
alles weer vergeten. Ik heb er geen 
grip op.” Renate vult aan dat ze Ben 
helpt om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen. “Ik ben mee geweest 
naar Ben zijn landje in Duin. We heb-
ben samen het onkruid weggehaald 
en gespit. Dan leeft Ben helemaal 
op.” Ze is op zoek naar een vrijwilliger 
die Ben kan helpen bij het onderhoud 
van zijn landje. Dat past allemaal bij 
de Sociale Benadering Dementie. Met 

deze hulp worden mensen met de-
mentie en hun naasten bijgestaan in 
hun gewone, dagelijkse bezigheden. 
“We focussen niet op wat niet meer 
kan door de ziekte, maar richten de 
aandacht op wat wél kan. Wij kijken 
samen naar wat het leven de moeite 
waard maakt en ondersteunen daar-
bij.”
In 2016 is de Sociale Benadering 
Dementie opgezet door hoogleraar 
Langdurige Zorg en Dementie Anne-
Mei The. Ze deed onderzoek naar de 
leefwereld van mensen met dementie 
en hun naasten en schreef hier het 
boek Dagelijks leven met Dementie 
over dementie is een ontwrichtende 
ziekte met grote impact op het da-

gelijks leven. De dingen die mensen 
met dementie vroeger deden en zin-
geving gaven worden moeilijker en 
relaties staan onder druk. Niet alleen 
de ziekte, maar vooral de gevolgen 
hiervan doen pijn. Renate legt uit 
hoe zij hiermee omgaat: “Ik probeer 
het sociale netwerk van mensen te 
versterken en verbreden door contact 
te leggen met een buurman, iemand 
uit het dorp, student, vriend(in) en 
familie. Dat doe ik in de Egmonden. 
Mijn collega Maaike ondersteunt in 
Bergen, Heiloo en Alkmaar. Wij komen 
bij de mensen thuis en op donderdag 
hebben we een dag in Villa Hendrik 
waar mensen samen kunnen zijn, 
hun vragen kunnen stellen en ieder-
een mee kan lunchen. De ontmoeting 
staat centraal.” Renate ervaart dat er 
vooral veel gesprekken gevoerd wor-
den over hoe mensen kunnen blijven 
doen wat ze graag doen en over hoe 
ze betekenis zoeken in hun leven 
sinds de diagnose dementie gesteld 
is. “Wij ondersteunen mensen op 
basis van wat zij zélf belangrijk vin-
den. Na de diagnose dementie willen 
mensen nog steeds dingen doen die 
ze fijn en belangrijk vinden. Dat doe 
ik door de focus te verschuiven van de 
aandoening naar het verbeteren van 
de kwaliteit van leven.” 
Voor Renate is het erg speciaal als ze 
ziet dat mensen in Villa Hendrik ook 
onderling contact leggen. Het lijkt 
haar helemaal geweldig als mensen 
in de toekomst een dagje of week-
end weggaan. Ze gaat uiteraard heel 
graag mee. Ben Filipsen fleurt op. Hij 
ziet het helemaal zitten en hoopt dat 
nog meer mensen de weg naar de 
Villa weten te vinden. “Wees altijd 
welkom!”
Villa Hendrik
Voorstraat 41
1931 AH, Egmond aan Zee
Openingstijden: Donderdag 10:00u 
-17:00u
Gastvrouw: Renate de Graaff
Telefoonnummer: 
06-83086597

Web: www.socialebenadering.nl
Projectleider Yana Avis
Telefoonnummer: 06-30861326

Tekst en foto’s Cor Mooij

Schoolvoetbaltoernooi de Egmonden 2022
Na 2 jaar zonder een echt toernooi, is het dinsdagmiddag 10 mei echt zover: welke school wordt bij de 
jongens en de meisjes de kampioen van Egmond? 

Op de velden van VV Zeevogels zal 
dinsdagmiddag om 12.30 uur het 
eerste fluitsignaal klinken van het 
toernooi. De jongens trappen dan af 

met de eerste van het in totaal 10 
wedstrijden tellende toernooi.
De meisjes zullen de bal laten rollen 
vanaf 12.55 uur op het A-veld aan de 
Hogedijk.
Rond 16.15 uur worden de laatste 
wedstrijden gespeeld en zullen direct 
na de laatste wedstrijd de bekers wor-
den uitgereikt aan alle teams van de 
deelnemende scholen. 
De winnaars zullen de volgende dag 
al strijden voor een plekje op het dis-
trictstoernooi, deze wedstrijden wor-
den gespeeld bij vv Limmen.
We duimen natuurlijk voor heerlijk 
voetbalweer maar hopen ook dat er 

weer veel publiek komt kijken naar 
de jongens en meiden uit de hoogste 
groepen van de basisschool.
Tot dinsdagmiddag bij vv Zeevogels 
aan de Hogedijk!

Doe mee aan de fotowedstrijd van het jaar met iedere maand een ander thema. 
Voor de maand mei is het thema;  Bloembollenvelden en bloemen
Eind van het jaar is er weer een winnaar die de Dorpsgenoten wisseltrofee in ontvangst mag 
nemen. De nummers 1-2-en 3 krijgen een camera van Cameraland in Alkmaar. Doe dus mee 
aan de competitie “Het mooiste plaatje 2022”
Foto’s inzenden op een hoge resolutie naar;
info@dorpsgenotenegmond.nl onder vermelding fotowedstrijd 2022 mei
Veel succes,
Cor Mooij Eindredactie

De winnaar van deze week is: Sterre van de Pol - Oranje boven
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Voor een betrokken, 
betaalbaar en liefdevol afscheid.

Hortense Assink

06 200 43 222

hortenseuitvaartzorg.nl

Die
Die Graaf graaft niet in 
grond.
Niet in grond, tot heden.
Die graaft op zekere 
stond,
om grafelijke reden,
in zijn grafelijk verleden.

                               JéGé

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

Foto Wedstrijd Dorpsgenoten

Wij helpen u graag    
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072 5825521 

DEVOTIO 
Toewijding in uitvaartverzorging 

Bijna 1 jaar 
bij mij weg  lieverd
Pas goed op onze 

vriendjes daar boven!

Ik mis je  

Appie

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

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Een heerlijk 
beeld van een 
bestuiving
Wiel en Carolien van Ginniken stuurde 
deze foto in voor de fotowedstrijd. Een 
heerlijk beeld van een bestuiving met 
de zaadjes van een paardenbloem. 
Meegenomen door de wind en het 
blazen van het kind zorgen voor deze 
mooie foto. Hij blijft uiteraard ook in 
de map van winnaars in de eindrang-
schikking voor de foto van het jaar.

Onze toekomst dichtbij
Glasvezel van E-Fiber: ook goed voor bijen!

E-Fiber is dé glasvezelaanbieder in uw gemeente. Met glasvezel maken we onze communicatie toekomst-
bestendig voor iedereen. Onze toekomst bouwen we niet alleen met supersnel internet maar ook op de 
wereld waarin we deze aanleggen. En die toekomst ligt vaak dichterbij dan we denken.

We delen onze levens elke dag met 
elkaar via socials, websites, metaver-
ses, verhalen, films en begrijpen dus 
ook dat we ervoor moeten zorgen dat 
we onze levens door moeten geven. 
En daar is meer voor nodig dan glas-

vezel. Daarom steunt E-Fiber de bij als 
bron van het doorgeven van stuifmeel 
als belangrijke bron van ons leven. Zo 
dragen we breder bij aan de leefbaar-
heid en toekomstbestendigheid van 
jouw omgeving.
Bij de aanleg van onze glasvezelnet-
werken zaaien we de bermen in met 
rode en witte klavers. Met het kleur-
rijke bloemenlint dat zo ontstaat, 
steunen we de bij. En dat is hard no-
dig. Want de helft van de 358 wilde 
bijensoorten in Nederland is bedreigd. 
We zullen dus meer moeten doen om 
dit te keren. Bijen zijn namelijk heel 
belangrijk voor onze voedselvoorzie-
ning: ze bestuiven ruim 70 procent 
van alle gewassen. Van elke hap die 
wij eten hebben we een derde te dan-
ken aan de bijen. Goed zorgen voor 

de bijen is dus bijzonder belangrijk 
voor onze toekomst. En dus spannen 
we ons als E-Fiber in om het leefge-
bied voor deze nuttige insecten te 
verbeteren.

Nationale Zaaidag
E-Fiber verwacht in 2022 ongeveer 
500 kilometer berm met klaverzaad 
in te zaaien met de projecten door 
heel Nederland. Dat voorbeeld van 
een win-win-win situatie voor de om-
geving: de inwoners krijgen toegang 
tot supersnel internet, de buurt fleurt 
op en de bijen krijgen een beter leef-
gebied. Zo brengen we onze toekomst 
dichterbij en geven we de bij meer 
toekomst.

Reanimatie aan boord bij booreiland
Donderdagmorgen vroeg zijn de reddingboot Adriaan Hendrik en de Kustwachthelikopter van Noordzee 
Helikopters Vlaanderen gealarmeerd voor een reanimatie aan boord van de sleepboot Fairplay 27.

De Fairplay 27 was op dat moment 
samen met het kraanschip Gulliver 
werkzaam nabij het Q4A platform op 
zo’n 20 kilometer dwars van Petten. 
De Kustwachthelikopter is als eerste 
ter plaatse en zet de arts aan boord 
van de Fairplay 27. De Adriaan Hen-
drik is 45 minuten na het alarm ter 
plaatse en zet twee opstappers over 
ter assistentie van de arts. Als de 
patiënt is gestabiliseerd wordt deze 
gereed gemaakt voor vervoer naar 
het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. 
Drie uur na het alarm staat de Adri-
aan Hendrik weer op het strand van 
Egmond. 
Foto’s KNRM Egmond 
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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  

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!

 

 
 

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

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

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

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

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

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

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

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

Babyopvang
Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
Flexibele opvang

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG 
DE POPPENKAST

Natuurgerichte  
opvang in Egmond

Schoonmakers 
            ± 4 uur per week

Voor Strandvilla Zilt & Zalig in Egmond aan Zee zoeken wij 
schoonmakers die onze luxe strandvilla op en top kunnen klaar-

maken voor onze gasten.  
Werktijden: tussen 11 en 15 uur. Dagen: variabel, maar meestal 
zaterdag, nooit zondag. Vergoeding: uitstekende arbeidsvoor-

waarden. Contract: loondienst of zzp 
Je komt te werken in een team van 3 personen per wissel. 

Contact: stuur een sms, whatsapp of bel, S. Veeger op 
0644445448. Ik kijk uit naar jouw bericht!

4 Mei dodenherdenking Egmonden
Tekst en foto’s Cor Mooij

Bijna overal in Nederland hangen de vlaggen halfstok om de doden die gevallen zijn in de tweede we-
reldoorlog te gedenken. Maar er worden meer slachtoffers herdacht, slachtoffers van vredesmissies en 
oorlogssituaties. “We herdenken opdat we nooit meer vergeten” zei Solita Groen namens de gemeente 
bij de dodenherdenking in de PKN Kerk in Egmond aan Zee. Marina Schenk van het 4 mei comité De 
Egmonden haalde nog aan hoe stil het was in vorige twee corona jaren waarbij wij afstand van elkaar 
moesten houden. Het Oud-Katholieke kerkkoor o.l.v. dirigent Laura Zwart-Vuil en Emile Verhey achter 
het orgel begonnen met een samenzang ‘Heer herinner U de namen van hen die gestorven zijn’.  Marlies 
de Graaff droeg een gedicht voor over de dodenherdenking van You Hout. Bij dit gedicht sloot ik mijn 
ogen en zag dan die afschuwelijke beelden in mijn gedachten. Solita Groen Bruschke sprak namens de 
gemeente Bergen. Zij vertelde over de heldendaden die zij had gehoord van inwoners uit Egmond, ver-
halen die je ook terug vindt in het bunkermuseum zonder oordeel over goed of fout. Verhalen die wij 
niet mogen vergeten omdat dit niet meer gebeuren mag. We zien de verschrikkelijke oorlogsbeelden uit 
Oekraïne dagelijks op de televisie en in de krant. We realiseren ons niet dat het maar drie uur vliegen is 
vanuit Nederland. Wij leven in vrijheid, wij hebben vrijheid van meningsuiting. Wij verkondigen geen fake 
nieuws of zoals Hitler en heden Poetin verkondigen, zij zorgden dat door de noodmaatregelen de vrijheid 
van meningsuiting inperkte, journalisten monddood werden gemaakt en tegenstanders verdwenen naar 
concentratiekampen. Je ziet dat de oorlog van toen zich nu herhaalt. Miljoenen mensen uit Oekraïne zijn 
nu op de vlucht naar een land waar men in vrijheid kan leven, wonen en werken.

Deborah Belleman sprak in de kerk 
en bij het monument over de Stolp-
stenen van Abraham en Leentje Me-
ijer die in 1942 naar Auschwitz zijn 
getransporteerd en nimmer meer zijn 
teruggekeerd. In haar tweede gedicht 
van Janine Venema, sprak zij over het 
meisje van 14 jaar met haar bruine 
haren en groene ogen, een lieve fami-
lie, misschien wel dezelfde stem. Al-
leen dan 77 jaar geleden. “Er is maar 
één verschil tussen ons, bij haar was 
er oorlog en bij mij niet. Zij moesten 
onderduiken en ik moest naar school. 
Zij zag familieleden sneuvelen terwijl 
ik op familiebezoek ging. Zij moest 
afschuwelijke pijn verdragen en ik, ik 
groeide op in een warm gezin. Je kunt 
er voor kiezen om de oorlog als een 

bladzijde om te slaan en door te gaan 
naar het volgende hoofdstuk. Dat is 
een keuze. Maar bedenk wel, dat dit 
gaat over mensen zoals jij en ik. Want 
dat meisje met die bruine haren en 
die groene ogen, dat had ik evengoed 
kunnen zijn”.
Jan Mesu sprak over de overdenking 
waarna de kerkgangers gevolgd door 
meer dan honderd belangstellenden, 
vertrok in een stille tocht met trom-
geluid naar het monument voor de 
gevallenen. Ook hier sprak Deborah 
Belleman haar gedicht uit. Er werd 
om klokslag 20.00 uur twee minuten 
stilte gehouden voorafgegaan door 
Steven Gouverneur met trompet, ‘the 
Last Post’,  waarna het Wilhelmus 
werd gezongen door de vele aanwezi-

gen. Het is nog nooit zo druk geweest 
bij deze herdenking. Hierna werden 
kransen gelegd door de gemeente en 
het 4 mei comité, o.b.s. De Driemaster, 
de Parel van Egmond en aanwezigen. 
Opmerkelijk was de aanwezigheid 
van drie Oekraïense kinderen die ook 
bloemen legden bij het monument. 
Cor en Ina Mooij hadden bloemen 
met de Nederlandse vlag en een 
boeket bloemen met de Oekraïense 
vlag om ook die oorlogsslachtoffers 
te gedenken. Na de plechtigheid nam 
Piet Buis namens team Egmond uit 
handen van Solita Groen Bruschke de 
fakkel in ontvangst die in Wagenin-
gen wordt ontstoken en lopend vanaf 
24.00 uur naar Egmond zal worden 
gebracht voor de viering van 5 mei, 
onze bevrijding.
In Egmond-Binnen sprak Erik Bek-
kering namens de gemeente m.m.v. 
New Voice en Mara Mizee en speelde 
Ilse Pepping de Last Post.
In Egmond aan den Hoef was de bij-
eenkomst in de RK Kerk met m.v. het 
koor ‘Hoeverture’ o.l.v. Guus Hendriks 
en Elena Skorobogatova. Antoine 
Tromp sprak hier namens de gemeen-
te Bergen en Henk Hudepohl namens 
de kerken. Lamoraal van Egmont o.l.v. 
Michael de Graaf speelde bij het mo-
nument, de Last Post werd gespeeld 
door Maaike Wittebrood.

DORPSGENOTEN                                                                                        6                                                                              11 MEI 2022 - NR. 894

Omgaan met digitaal parkeren gaat vaak goed, maar er zijn nog problemen 

Aandacht voor zorgen digitale parkeervergunningen  

Na een uitstel van twee maanden was 1 mei 2022 de start van het digitaal parkeren 
voor inwoners een feit. Dit betekent dat vergunninghouders een digitale parkeer-
vergunning hebben en hiervoor gebruikmaken van het parkeersysteem van Coöpe-
ratie ParkeerService (CPS), een organisatie waar 13 gemeenten bij zijn aangeslo-
ten. 
 
Dit betekent óók dat er per 
1 mei gehandhaafd wordt. 
Vrijwel alle aangevraagde 
vergunningen zijn verstuurd  
en de parkeerautomaten 
voor auto’s zonder een ver-
gunning functioneren nor-
maal. Hierbij geldt uiteraard 
dat als er een gegronde re-
den is, een boete gesepo-
neerd word

■ MAATWERK 
De afgelopen maanden is 
er voor het aanvragen van 
de digitale vergunning en 
het gebruik van het digitale 
parkeersysteem maatwerk 
geleverd. Het Sociaal Team 
van de gemeente hielp sa-
men met medewerkers van 
ParkeerService minder di-
gitaalvaardige inwoners. 
Daarnaast bracht het team 
advies uit als er om een pa-
pieren bezoekerskaart werd 
gevraagd. Inwoners met 
vragen die niet direct gehol-
pen konden worden zijn, op 
een enkeling na, door Par-
keerService teruggebeld. 

Ze gaan door totdat ieder-
een is teruggebeld. 
Onderdeel van het maat-
werk is ook de afsprak met 
de ‘grote afnemers’ zoals 
hotels. Zij registreren de 
kentekens van hun gasten 
en geven dit door aan CPS. 
Ze geven vervolgens een 
kaart of briefje aan hun gas-
ten voor in de auto. De re-
den van deze afspraak is de 
problemen met de invoer 
van meerdere kentekens in 
het parkeersysteem, zeker 
als het gaat om meer dan 
10 kentekens. Het is een 
tijdelijke afspraak, totdat 
het softwarepakket van het 
parkeersysteem zodanig is 
aangepast dat het goed en 
sneller werkt.
Wethouder Erik Bekke-
ring: ‘Ons Sociaal Team 
heeft met ParkeerService 
veel werk verzet voor de 
inwoners de laatste maan-
den. Waar het nodig was, 
is maatwerk geleverd. We 
zagen gelukkig een grote 
groep tevreden inwoners. 
Maar we zijn ons er ook van 
bewust dat er nog uitdagin-
gen en zorgen zijn. We zien 
het, we horen het en we be-
grijpen het. We sluiten onze 
ogen hier niet voor’.

■ AANDACHT VOOR DE 
DOOR 600 INWONERS 
ONDERTEKENDE BRIEF 
De gemeente is op de 
hoogte van de brief aan 
de gemeenteraad die door 
zo’n 600 inwoners is on-
dertekend. In de brief wordt 
aandacht gevraagd voor 
het digitaal parkeren. Eind 

mei verwacht de gemeente 
meer over mogelijke aan-
passingen aan het par-
keerbeleid te kunnen zeg-
gen. In het college is dan 
de ‘uitvoeringsparagraaf 
parkeren’ besproken. In de 
uitvoeringsparagraaf wordt 
ingegaan op specifieke vra-
gen die leven over het par-
keerbeleid, waaronder vra-
gen over digitaal parkeren. 
Vervolgens zal het college 
een voorstel aan de ge-
meenteraad doen over het 
digitaal parkeren. Mogelijk 
kan er begin juni een besluit 
worden genomen over een 
aangepast beleid. 
Cijfers: uitgegeven vergun-
ningen in de gemeente Ber-
gen tot nu toe:
• In totaal zijn er zo’n 
6650 digitale parkeerver-
gunningen succesvol aan-
gevraagd en verleend via 
Coöperatie ParkeerService 
(CPS);
• Hiervan zijn 996 digitale 
bezoekersvergunningen 
voor inwoners uitgegeven 
en ongeveer 930 verblijfsre-
creantenvergunningen voor 
inwoners en ondernemers;
• Er zijn 168 papieren be-
zoekersvergunningen ver-
leend;
• Er zijn 56 papieren ver-
blijfsrecreantenvergunnin-
gen verleend.
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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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	■ 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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■ WAT DE GEMEENTE DE KOMENDE TIJD DOET: 

Hulp en aandacht voor pro-
blemen blijft
Over de vergunning op 1 vast 
kenteken (dit is de grootste 
groep) zijn geen vragen. Maar 
bij de vergunningen waarbij 
het kenteken wisselt, verloopt 
het gebruik van het digitale 
parkeersysteem nog niet altijd 
soepel. Inwoners die hulp no-
dig hebben bij het gebruik van 
de digitale parkeerwebsite of 
die tegen andere problemen 
aanlopen kunnen contact op-
nemen met ParkeerService. 
Zij zijn bereikbaar via telefoon-
nummer (033) 247 3000 of via 
e-mail info.bergen@parkeer-
service.nl.
De andere bij ons bekende 
vragen over de 4-uurstermijn 
voor bezoekers, het 15 minu-
ten niet meer kunnen inloggen 

bij een wijziging, het kunnen 
klaarzetten van meerdere ses-
sies en de specifieke punten 
van de grote afnemers hebben 
onze aandacht.  
Inloopspreekuur Sociaal Team
Inwoners die worstelen met 
hun digitale vaardigheid zijn 
welkom bij de inloopspreek-
uren van het Sociaal Team: 
• Elke maandag in de biblio-
theek in Bergen van 11.00 uur 
tot 12.30 uur. 
• Elke dinsdag in De Blinkerd 
in Schoorl van 11.00 uur tot 
12.30 uur.
• Elke dinsdag in Postaan-
Zee in Egmond aan Zee van 
15.00 uur tot 16.30 uur. 
Meer over het Sociaal Team 
Bergen en hoe het werkt vindt 
u op bergen-nh.nl/sociaal-
team.

KP Biking

Ron Boendermaker uit Egmond aan 
Zee heeft met een schitterende tijd de 
winst gepakt in de wekelijkse donder-

dagavond tijdrit in Akersloot. De afge-
lopen weken werd de stijgende lijn bij 
Ron Boendermaker steeds zichtbaar-
der op Sportcomplex de Cloppen-
burch, waar hij al menig maal de zege 
weg sleepte, maar niet altijd waarbij 
de andere grote kanshebbers aan de 
start stonden. Ditmaal mocht daar 
niet van worden gesproken met Dave 
van Kuilenburg en Vincent Beentjes op 
de deelnemerslijst, waarbij wel moet 
worden gezegd dat Henk Verdonk ju-
nior ontbrak. Uitslag: 1. Ron Boender-
maker Egmond aan Zee 49.40 min PR 
7. Henk Jan Verdonk senior Egmond 
aan den Hoef 55.32 min PR
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ouderwets lekker mager rundergehakt
                 topkwaliteit uit de beemster         heel kilo voor maar
dikbevleesde kippenbouten
                 SUPERVOORDEEL!!!                        heel kilo voor maar
prachtig mooie schouderkarbonade
                 topkwaliteit uit de beemster         heel kilo voor maar

kipshoarmavleeskipshoarmavlees (van dijenfilets) (van dijenfilets)
  heel kilo voor maar heel kilo voor maar 11,9811,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,989,98

6,986,98

10,9810,98

gratis kruiden

de allerlekkerste

kakelvers

ideaal voor
BBQ

Verse
ZALM MOTEN xxl
p/st € 4,-
3 voor € 10,-

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

naturel of met knoflookmarinade

ERG LEKKER

volg ons nu ook op Facebook

Warm Gebakken
SCHAR

5 voor € 4,-
10 voor € 7,-

✄

    

✄
    

✄
    

op=op

Ouderwets Gerookte
PALING FILETS
1 pak € 7,95
Alleen tegen inlevering van de bon
2 pakken € 12,50

Verse
ZEEBAARS FILETS
p/st € 4,-  3 voor € 10,-

Alleen tegen inlevering van de bon
4e GRATIS

in KNOFLOOK Marinade

✄

    

De Woerdense Kaasboer

Bij aankoop van kaas

Lekker bij de borrel!!!: 
Alle soorten KRUIDENKAAS                250 gram   3,95

BLACK LABEL (oud maar snijbaar)         500 gram   5,95

BELEGEN KOMIJN                                       500 gram   4,95
Bij kaas 10 eieren € 1,-

Bij u op de markt

EGMOND ALMANAK

EXPOSITIES: 

* Fotowedstrijd Winnende 

fotos DORPSGENOTEN expo-

seren PostaanZee tot eind 2022

* Lioba de Geus-Liefting 

exposeert in Dorpshuis Hans-

wijk tot half juli.

* De kracht van het mi-

nimale Galerie Conny van 

Kasteel tot 22 mei

* Het ademt Derp Museum 

van Egmond dagelijks 14-17 u 

tot 31 oktober

MEI:

DO 12 08:00 Markt Eymaplein 

tot 14:00 / 18:00 Live music bij 

Chill + Maddogs in Soigne

VR 13 11:00 Rootsmarket op de 

Boulevard 

ZA 14 20:00 Pubquiz in JOEB

ZO 15 15:00 Peggy van Ligten 

in Overslot

ZO 15 15:00 Alkmaar Vocaal in 

de Oud-Katholieke Kerk

DO 19 08:00 Markt Eymaplein 

tot 14:00 / 18:00 Live bij Chill 

ZO 22 15:00 Elma Nijhuis Kwar-

tet  in Overslot

ZO 22 15:00 BACK TO LIVE 

Memphis in de Victorie Alk-

maar.

DO 26 Hemelvaartsdag

DO 26 08:00 Markt Eymaplein 

tot 14:00 / 18:00 Live bij Chill 

ZA 28 Bunkerdag

ZO 29 15:00 Wies en de Liefde 

in Overslot

ZO 29 Rommelmarkt omge-

ving Wilhelminastraat

CREACTIEF 

WO 11 13:30 Bridgesoos DO 

12 09:00 Spaans / 10:00 Com-

puterkunde / 13:30 Biljarten / 

14:00 Houtbewerken/Boswaid 

VR 13 09:30 Frans Conversatie 

MA 16 13:30 Tekenen en Schil-

deren DI 17 09:00 Wandelen / 

14:00 Inloopsoos WO 18 13:30 

Bridgesoos 

POSTAANZEE 

WO 11 13:30 Spelletjes / 19:00 

Dunes and Dragons DO 12 

10:30 Spaans / 13:30 De Hoofd-

zaak / 18:00 Samen Eten (aan-

melden) VR 13 10:30 Taalcafé 

/ 13:30 Kaarten maken + Kla-

verjassen / 14:00 Creatief MA 

16 10:00 Digiwijs aan Zee + 

Wandelen ook 13:15 en 13:30 / 

15:30 Theater Toemaar oefent 

DI 17 15:00 Inloop geld, taal en 

sociaal spreekuur WO 18 13:30 

Spelletjes / 19:00 Dunes and 

Dragons 

TORENDUIN 

MA 16 13:30 Bridgesoos 

SCHULP 

WO 11 10:30 Woensdagoch-

tend Cafe / 14:00 Bingo DO 

12 10:30 Koffie inloop VR 13 

10:00 Gezond Natuur Wan-

delen / 10:30 Taalcafé ZA 14 

10:00 Oud Papier DI 17 15:00 

Bibliotheek Spreekuur WO 18 

10:30 Woensdagochtend Cafe 

/ 13:30 Klaverjassen

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

Wilma’s Pilates & 
Essentrics Studio

Lamoraalweg 72
Egmond aan den Hoef

Tel 06 21287899
Lekker in je lijf het voorjaar tegemoet

Meer energie, souplesse en een 
krachtiger lijf ,minder pijn en on-

gemak.Voor alle leeftijden staan er 
lessen op het rooster.

Laagdrempelige ontspannen sfeer; 
je bent welkom voor een proefles! 

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

MAANDAG 13 JUNI 2022
start de 41e editie

Voorinschrijving voor € 5,-:
Woensdag 1 juni, donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni 

in de Wal tussen 14:00 en 16.00 uur
Zondag 12 juni tijdens Hoeverdorpsfeest 

Julianaweg tussen 10:00 en 12:00 uur; Slotweg tussen 13:00 en 15:00 uur

 
 
 
Vanaf 13 juni: Avondvierdaagse Egmond 
 
Egmond aan den Hoef - Op maandag 13 juni 2022, start alweer de 
éénenveertigste editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan den Hoef. 
De wandelaars kunnen kiezen tussen vijf en tien kilometer. De routes zijn 
verdeeld over 5 dagen, naar eigen keuze kan een ‘rustdag’ worden ingelast. 
De 10 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 18.30 uur en 18.45 uur. 
De 5 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 18.45 uur en 19.15 uur. 
Het startpunt en eindpunt is iedere dag bij het Dorpshuis Hanswijk te Egmond 
aan den Hoef. Eén dag zal er gelopen worden via Egmond aan Zee, 3 dagen 
binnen Egmond aan den Hoef en één dag is er een leuke route via Egmond 
Binnen.  
 
De organisatie van deze sportieve wandeltocht voor jong en oud, door de mooie 
omgeving van Egmond berust bij Jeugdbelangen uit Egmond aan den Hoef, 
onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. Op vrijdag 17 juni ontvangen de deelnemers 
na inlevering van de volle stempelkaart een fraaie herinneringsmedaille. 
 
Inschrijving:  

- Voorinschrijving voor € 5,- is mogelijk, op;  
o Woensdag 1 juni, donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni in de Wal te 

Egmond aan Zee tussen 14:00-16:00 uur 
o Zondag 12 juni tijdens het Hoeverdorsfeest; verkooppunten zullen 

gevestigd zijn aan de Julianaweg (ter hoogte van het 
plantsoen/speeltuintje) tussen 10:00-12:00 uur en aan de Slotweg 
(tegenover de binnendoor afslag richting het Dorpshuis Hanswijk) 
tussen 13:00-15:00 uur te Egmond aan den Hoef.  

- Inschrijving bij de start is mogelijk op maandag 13 juni voor € 6,- vanaf 18.30 
uur in het Dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef.  

- Wilt u een enkele keer meelopen als ouder, verzorger of begeleider dan is er 
de optie om een dagkaart aan te schaffen van € 2,-.   

- Betaling is mogelijk middels contante betaling, fijn als dit zo veel mogelijk 
gepast wordt gedaan. 
 

Voor informatie: Nathalie Eijlander 06-21112283 of stuur een e-mail naar: 
egmondsea4d@hotmail.com. 

 

 
 
Vanaf 13 juni: Avondvierdaagse Egmond 

 
Egmond aan den Hoef - Op maandag 13 juni 2022, start alweer de 

éénenveertigste editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan den Hoef. 

De wandelaars kunnen kiezen tussen vijf en tien kilometer. De routes zijn 

verdeeld over 5 dagen, naar eigen keuze kan een ‘rustdag’ worden ingelast. 

De 10 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 18.30 uur en 18.45 uur. 

De 5 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 18.45 uur en 19.15 uur. 

Het startpunt en eindpunt is iedere dag bij het Dorpshuis Hanswijk te Egmond 

aan den Hoef. Eén dag zal er gelopen worden via Egmond aan Zee, 3 dagen 

binnen Egmond aan den Hoef en één dag is er een leuke route via Egmond 

Binnen.  
 
De organisatie van deze sportieve wandeltocht voor jong en oud, door de mooie 

omgeving van Egmond berust bij Jeugdbelangen uit Egmond aan den Hoef, 

onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. Op vrijdag 17 juni ontvangen de deelnemers 

na inlevering van de volle stempelkaart een fraaie herinneringsmedaille. 

 
Inschrijving:  

- Voorinschrijving voor € 5,- is mogelijk, op;  

o Woensdag 1 juni, donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni in de Wal te 

Egmond aan Zee tussen 14:00-16:00 uur 

o Zondag 12 juni tijdens het Hoeverdorsfeest; verkooppunten zullen 

gevestigd zijn aan de Julianaweg (ter hoogte van het 

plantsoen/speeltuintje) tussen 10:00-12:00 uur en aan de Slotweg 

(tegenover de binnendoor afslag richting het Dorpshuis Hanswijk) 

tussen 13:00-15:00 uur te Egmond aan den Hoef.  

- Inschrijving bij de start is mogelijk op maandag 13 juni voor € 6,- vanaf 18.30 

uur in het Dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef.  

- Wilt u een enkele keer meelopen als ouder, verzorger of begeleider dan is er 

de optie om een dagkaart aan te schaffen van € 2,-.   

- Betaling is mogelijk middels contante betaling, fijn als dit zo veel mogelijk 

gepast wordt gedaan. 

 

Voor informatie: Nathalie Eijlander 06-21112283 of stuur een e-mail naar: 

egmondsea4d@hotmail.com. 

Bridgesoos Torenduin  
Uitslag 2 mei 2022
1.Nammen een Hetty 60% 2.Riet en Thea 56% 3.Joke en Nettie 52% 4.Jos en 
Hendrien 47% 5.Anneke en Ineke 45% 6.Pum en Anneke 40%

Visclub de Egmonden
De competitie 2022 is begonnen. Op 1 mei de "dag van de arbeid". 
Dus handen uit de mouwen, haken slijpen en vissen maar. Voor de 
eerste wedstrijd zeker geen slechte opkomst, nl. 11 vissers kwamen 
naar de Slotgracht. Dat was het eerste pluspunt en tevens het laatste. 

Op dit viswater waar je normaal ge-
sproken geen tijd hebt om een made 
aan de haak te rijgen,
omdat je alleen maar aan het binnen-
halen bent zoveel vis zit er, liet de vis 
het deze zondag compleet afweten. 
Van de 11 vissers hadden er 3 iets 
weten te verschalken, 
1ste werd Jack Koopman met 3 visjes, 
Jack had eerst geen zin maar vooruit 
toch maar gaan vissen. 2de Theo Min-
neboo met een knappe brasem, 3de 
Wil Verboom ook met 1 vis. Voor de 
overige 8 vissers alleen maar respect 
dat ze de vistijd volmaakten. Konden 
ze ook nog even genieten van de 

aalscholver, die de hele winter zijn 
buik vol had gestroopt en nog even 
een ererondje vloog over het wa-
ter. Kon amper in de lucht blijven zo 
zwaar was die vogel. Maar ja, niets 
tegen te doen. Deze vogels staan op 
de beschermde lijst. Je zou haast de 
vissen op deze lijst plaatsen. Niet ge-
treurd, op naar de volgende wedstrijd, 
deze is op 8 mei op de Weidjes. Dit 
is een combi dus aantal plus gewicht. 
We eindigen toch nog met een goed 
bericht, de vogel is nog niet op de 
Weidjes waargenomen. Tot dan,het 
Bestuur.

N.K. Vissen
Zaterdag een week geleden was op het strand van Egmond aan zee 
een wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap strandvissen.Het 
was een prachtig gezicht om de 168 vissers te zien strijden om de 
winst. 

Waar je ook keek van halverwege 
Bergen tot in Egmond-Binnen aan 
toe stond het vol met vissers. Door de 
oostenwind van de afgelopen tijd was 
het water erg 'dik' door de blubber en 
werd er van de vangst niet veel ver-
wacht! Maar in Egmond wordt altijd 
vis gevangen , en dus ook nu!! De 

winnaar had zelfs 10 vissen gevangen 
en met 7 stuks werd Hessel de Boer 
zelfs 2de. Door de goede organisa-
tie en vooral alle vrijwilligers die bij 
'nacht en ontij' rijk is werd het een 
geweldige dag!! Het bestuur bedankt 
iedereen die hier zijn steentje aan 
heeft bijgedragen.

Roots Market in Egmond aan Zee 
Op vrijdag 13 mei 2022 vindt de 
eerste Roots Market van het seizoen 
plaats op de boulevard in Egmond 
aan zee. De deelnemers worden 
speciaal geselecteerd om een grote 
diversiteit aan inspirerende en mooie 
producten te laten zien. 
Deze keer zijn er onder andere deel-
nemers met biologische bloembol-

len, zelf ontworpen kleding, vintage, 
handgemaakte sieraden, duurzame 
producten uit kurk, grote Ibiza-kleden 
uit India, edelstenen, handgemaakte 
riemen en andere producten uit leer, 
een antiquariaat met mooie boeken, 
handgemaakte teddyberen en Mexi-
caans handwerk. Goed eten is verte-
genwoordigd met een spelt-bakker, 

een braadworsten-kraam en de ‘lek-
kerste poffertjes’-kraam. 
Laat je verrassen door een kleurrijke 
en bijzondere markt met producten 
die je niet zomaar in de winkels of on-
line kan kopen. De markt begin om 11 
uur en eindigt om 17 uur. Een mooie 
dag voor jong en oud. Lekker naar de 
markt en dan naar het strand.

Heb jij nog een paar 
uurtjes over voor je 

dorpsgenoten?

www.hospice-egmond.nl

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.


