
“Mijn moeder zei vroeger dat ik een bijzonder kind was”

Indrukwekkend concert voor Siebe
Lamoraal van Egmont gaf afgelopen zaterdagavond in een uitverkochte zaal van Zuiderduin een prachtig 
en emotioneel eerbetoon aan de in 2018 overleden Siebe Wittebrood.

In het openingsnummer “Mad World” 
was het Siebe zelf die de solist was 
in een videoclip op het grote scherm 
weergegeven. “Happy Trombones” 

geschreven door Marien Druiven 
ging vooraf aan de speciaal door Bert 
Appermont voor Siebe geschreven 
compositie “The Last Journey”. Deze 

compositie weerspiegelde zijn leven 
die vol positiviteit en wilskracht was. 
Vrolijke akkoorden werden afgewis-
seld met de dissonanten van de drei-
ging van zijn ziekte. Onder leiding van 
Michael de Graaf werd dit door Lamo-
raal prachtig uitgevoerd. 
Na de pauze leek het wel of de span-
ning van daarvoor was weggevallen 
en er nog beter werd gemusiceerd. 
Vooral de solisten waren goed op 
dreef, Maaike, Martin en Okke Wit-
tebrood, Miranda Belleman en vooral 
Zenzi Ciliacus wisten het publiek in 
vervoering te brengen. Ook hierbij 
een eervolle vermelding voor Okke, 
die zich de trombone waar Siebe op 
speelde heeft eigen gemaakt...het 
was alsof zijn broer weer terug was....
ook een bijzonder kind dus.
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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

WATERSTANDEN JUNI
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

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

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Florence Zomer
Uitvaartbegeleider

Wij ondersteunen 
daar waar het nodig is

Dinsdag Diner DealDinsdag Diner Deal
3-gangen verrassingsmenu voor €303-gangen verrassingsmenu voor €30

&&
Donderdag gesudderde parelhoenDonderdag gesudderde parelhoen  

op ouderwetse wijze voor €21,50op ouderwetse wijze voor €21,50

Koffie | Lunch | Diner | Take-awayKoffie | Lunch | Diner | Take-away
dinsdag t/m zondagdinsdag t/m zondag  

vanaf 11.00 uurvanaf 11.00 uur

Reserveren?Reserveren?  
www.het-woud.nl of 072 506 1471www.het-woud.nl of 072 506 1471

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

Alpe d’Huzes meer dan 16 miljoen
Door Cor Mooij 

De afgelopen twee jaar was de koers uitgesteld. De 15e editie van Alpe d’HuZes is dit jaar van start 
gegaan. De voorbereidingen voor de jubileumeditie in Frankrijk waren al weken in volle gang. De koers-
dag op donderdag 2 juni is onderdeel van een hele koersweek, van zondag 29 mei t/m vrijdag 3 juni. De 
Fransen kijken net zo uit naar Alpe d’HuZes als de Nederlanders. 

“Men moet niet zeggen dat het goed 
zo is” woorden die Brigitte vaak uit-
sprak alvorens ze op 9 november 
2019 op de jonge leeftijd van 51 jaar 
overleed, na een zware strijd gevoerd 
te hebben, aan de gevolgen van de 
vreselijke ziekte kanker. 
Met deze woorden van Brigitte in 
gedachte, maar ook voor alle andere 
dierbaren die we meedragen in onze 
harten, heeft het team van Brigitte’s 
Heroes op 2 juni 2022 meegedaan 
aan Alpe d’HuZes.
Alpe d’HuZes is een evenement waar-
bij de deelnemers door het beklimmen 
(fietsend, hardlopend of wandelend) 
van de bekende berg Alpe d’Huez in 
Frankrijk, onder het motto “Opgeven 
is geen optie”, zoveel mogelijk geld 
proberen in te zamelen in de strijd 
tegen kanker.

Samen met Skip, Ole en Melvin zal 
het team Brigitte’s Heroes bestaande 
uit Jasmijn Blok, Mandy Blok-Schol, 
Cindy de Graaf, Nico de Graaf, Lara de 
Laleijne-Liefting en Rens de Laleijne 
die dit wandelend en fietsend gaan 
doen. Enkelen zullen de uitdaging om 
de 1.860 meter hoge berg te beklim-
men meerdere malen aangaan. Er is 
maar liefst € 16.255.499,00 miljoen 
opgehaald van alle deelnemers voor 
de bestrijding van kanker.

Vergunningsaanvraag
“Een bijzondere mijlpaal”, vindt Erik 
Jutstra, voorzitter van Alpe d’HuZes. 
“De afgelopen twee jaren hebben we 
de koers moeten uitstellen, maar dit 
jaar gaat het toch echt weer gebeu-
ren. Een grote groep vrijwilligers is 
druk bezig geweest om van deze 15e 

editie weer een bijzondere en per-
soonlijke koersweek te maken. Want 
opgeven is geen optie, zeker niet als 
het gaat om donatiewerving voor 
kankeronderzoek.”
De beklimming van de Alpe en de 
activiteiten op en rond de berg in 
de koersweek zijn belangrijk voor de 
donatiewerving, de deelnemers en de 
mensen die hen aanmoedigen en on-
dersteunen tijdens de koersdag. 
Onder het motto ‘opgeven is geen 
optie’ beklimmen de deelnemers op 
2 juni tot maximaal zes keer de Alpe 
d’Huez, lopend of op de fiets, om 
zo veel mogelijk geld in te zamelen 
voor kankeronderzoek. 100% van 
de donaties wordt besteed aan we-
tenschappelijk kankeronderzoek. Het 
gezamenlijke doel is om de ziekte 
kanker de wereld uit te helpen. 

Foto: Sung de Haan

Volgende stap formatieproces Gemeente Bergen
Alle fracties van de gemeenteraad van Bergen hebben de wens uitgesproken om samen een raadsak-
koord op te stellen, in plaats van een traditioneel coalitieakkoord. Het raadsakkoord bevat de volgende 
elementen:

Bestuurscultuur
De raad wenst de komende vier jaar 
te gaan werken aan de bestuursstijl 
van de gemeente Bergen. Hierbij ho-
ren onderwerpen zoals houding en 
gedrag, normen en waarden, samen-
werken, je houden aan afspraken en 
wat doe je als het mis gaat? 

Politieke onderwerpen 
Het raadsakkoord is een akkoord op 
procesniveau: wat wil de raad bespre-
ken en hoe moeten die onderwerpen 
worden voorbereid? Er zijn vier cate-
gorieën onderwerpen:
a.Onderwerpen waarbij het primaat 
bij de raad ligt.
b.Onderwerpen die worden voorbe-
reid onder de regie van het college: 
onderwerpen worden op de regu-
liere manier aan de agendacommissie 
aangeboden en de agendacommissie 
plaatst deze onderwerpen in het BOB-
vergadermodel.
c.Actuele onderwerpen die op dit mo-
ment politiek gevoelig zijn.
d.Niet benoemde onderwerpen/ on-
voorziene onderwerpen.

Er is afgesproken dat vastgehouden 
wordt aan genomen besluiten. Tenzij 
er sprake is van ingrijpende wijzigin-
gen van doorslaggevende betekenis 
in de omstandigheden (wettelijk, 
rechterlijke uitspraken of overige 

ontwikkelingen van maatschappelijk 
belang, inclusief maar niet beperkt tot 
financiële ontwikkelingen, voortschrij-
dend inzicht, behoefte etc.)  Deze 
gewijzigde omstandigheden worden 
altijd besproken in de raad. Hiermee 
blijft de raad consistent in de bestuur-
lijke besluitvorming.  Eerder geno-
men besluiten worden niet meer ter 
discussie gesteld. Bij deze afspraken 
steunen de fracties in de raad elkaar 
en wordt het bespreekbaar gemaakt 
als er onduidelijkheden zijn.

Burgerparticipatie
Het recent vastgestelde participatie-
beleid is onderdeel van dit raadsak-
koord, daarmee wordt de komende 
vier jaar gewerkt. Het beleid is goed. 
De fracties spreken af volgens dit 
beleid te gaan werken en deze werk-
wijze tussentijds te evalueren.

Vorming college
Het college krijgt op een andere ma-
nier vorm. Daarbij zijn de volgende 
punten van belang:
-Het wordt een college met kandida-
ten die voortkomen uit partijen  ge-
combineerd met wethouders van bui-
ten. Alle kandidaten solliciteren naar 
de functie en worden op basis van 
competenties benoemd. Het college 
hoeft niet te steunen op een meerder-
heid in de raad. 

-Er worden vier wethouders aange-
steld. - Er is sprake van diversiteit. - 
De wethouders vullen elkaar aan en 
zijn qua competenties in evenwicht en 
zijn een team. - De wethouders ver-
sterken elkaar, er is synergie en men 
gunt elkaar wat.  -Het college spreekt 
met één mond en is dienstbaar aan 
de hele raad. - De procedure voor 
werving en selectie wordt door een 
interne commissie gevoerd, begeleid 
door een externe deskundige. - Met 
de wethouders worden tijdens deze 
collegeperiode voortgangsgesprek-
ken gevoerd.  

Zodra het wethouder profiel is vast-
gesteld en de selectiecommissie is 
samengesteld, gaat de wervingspro-
cedure van start. U wordt hierover 
geïnformeerd via de gemeentelijke 
website. 
De formateur doet tijdens een specia-
le raadsvergadering van 29 juni 2022 
verslag van zijn bevindingen en van 
het formatieproces. 
Tijdens de raadsvergadering waarin 
de benoeming en installatie van de 
wethouders plaatsvindt, wordt ook 
het raadsakkoord vastgesteld. Daar-
voor is op dit moment nog geen da-
tum te geven. 
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Voor een betrokken, 
betaalbaar en liefdevol afscheid.

Hortense Assink

06 200 43 222

hortenseuitvaartzorg.nl

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor uw warme belangstelling,
bloemen en de lieve kaarten na het overlijden van

Adriana Bruin-de Waard

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gezocht: 
HUISHOUDELIJKE HULP 

voor het schoon-
houden van een 

3-kamerappartement.
Uren in overleg.

Tel. : 5065630

Eindelijk voor even terug in “De Hoef ”.

Na een verval van geest en 
lichaam is van ons heengegaan
onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma 
en “kleine oma”

Riet 
Tromp-Ruiter
Echtgenote van Bertus Tromp 23 juli 1995 †

* Egmond aan den Hoef                                         † Heiloo
21 juni 1936                                                        3 juni 2022

Marga en Cor
Pietje en Jacques
Leny en Rob
Roos en Eef
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Bezoek- en correspondentieadres:
Prinses Marijkelaan 39, 1934 EA Egmond aan den Hoef

Mam is thuis bij Marga. Bezoek is welkom.
Het afscheid vindt plaats op donderdag 9 juni om
13.45 uur in de aula van Crematorium Alkmaar,
Meerweg 11 te Alkmaar. Na afl oop bent u welkom om ons 
te condoleren. 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van de Amberhof  te Heiloo.

Yvonne van de Reep

Bekkentherapie bij Ronde Fysiopraktijk de Egmonden
Tekst en foto: Cor Mooij

Bij bekkenfysiotherapie wordt veelal gedacht aan zwangere vrouwen met urineverlies of aan verzak-
kingsklachten, dit is echter maar een klein gedeelte van bekkenbodemklachten die er kunnen spelen. 
Het blijkt dat in Nederland ruim 1 miljoen mensen (jong, oud, man en vrouw) kampen met bekkenbodem-
klachten, waarvan er 400.000 hulp zoeken. Dat betekent dat 600.000 niet in beeld zijn van de hulpverle-
ning!  Veel klachten die passen binnen de bekkenfysiotherapie worden dus niet of nauwelijks besproken, 
vaak uit schaamte en soms ook door onwetendheid dat er goede behandelopties zijn. Wanneer je over 
die schaamte heen durft te stappen, blijkt het leven weer veel prettiger te worden. De bekkenfysiothe-
rapeut kan je uitleg geven over hoe de klachten ontstaan zijn en wat je er zelf aan kunt doen om zo de 
controle over je bekkengebied weer te krijgen.

Poep- en plasklachten zoals verlies 
(van ontlasting en/of urine), vaak aan-
drang hebben of niet kunnen plassen/
poepen zijn voorbeelden van klachten 
die mannen en vrouwen kunnen er-
varen en die enorm belemmerend zijn 
in het kunnen uitoefenen van sporten, 
hobby’s of het bezoeken van vrienden 
of familie. Problemen in het bekken-
gebied rondom seksualiteit, denk 
bijvoorbeeld aan erectieproblemen bij 
de man of pijn bij vrijen bij vrouwen, 
kunnen ook voorkomen en veel onze-
kerheid voor beide partners geven.
Welke klachten je ook hebt in het 
bekken, de lage rug, buik en bekken-
bodem: de bekkenfysiotherapeut kan 
je helpen. Als bekkenfysiotherapeuten 
zijn we er voor mannen en vrouwen. 
Veel behandelingen krijg je vergoed 
vanuit je aanvullende verzekering en 
verlies van urine vanuit de basisver-
zekering. Voor vragen en informatie 

kunt u terecht bij Fysiotherapie Ronde 
de Egmonden, vraag dan naar onze 

bekkenfysiotherapeut Yvonne van de 
Reep.

Geen visserijdag - wel de Pinck
Zoals bekend gaat de visserijdag za-
terdag 18 juni 2022 niet door. Wij van 
de Pinck zetten die dag, 18 juni de 
Pinck buiten voor de loods en tuigen 
de "Claes Teunisz." op. Als het mo-
gelijk is wordt er ook zeil gezet. De 
bemanning zal aan het publiek uitleg 
geven over het schip en het Egmond-
se vissersverleden. In de lege loods 
zijn er twee optredens van het Shan-
tykoor, "de derper Zâalnêelden" 1e 

maal omstreeks 11 uur. Er worden een 
aantal stoelen neergezet zodat er ook 
gezeten kan worden. Verder zijn er in 
de loods, op initiatief van de "Parel" 
30 portretten te zien van  Egmondse 
vissers die tijdens en kort na WO II 
op zee zijn omgekomen. Kortom zeer 
de moeite waard om 18 juni langs te 
komen bij het "Maritiem Centrum Eg-
mond" nabij het parkeer terrein.

Compassie in actie
De voorgevel van PostaanZee is prachtig opgefrist met een nieuw 
informatiebord. Ook de gevelletters "Compassie in actie" en "Pos-
taanZee" zijn vervangen.

“COMPASSIE IN ACTIE” - het motto 
van Jan Ranzijn, oprichter van Stich-
ting Postaanzee - staat met grote let-
ters op het nieuwe bord en de gevel. 
Mensen met elkaar verbinden en in 
beweging brengen, daar gaat het om 

bij PostaanZee. De tekst op het infor-
matiebord laat duidelijk weten dat 
iedereen welkom is. Kom je langs? Ie-
dere werkdag van 9.30 tot 16.30 uur 
staat de koffie klaar.

Surfcamp bij Beach en Waves

Naast beach restaurant De Zilvermeeuw bij de Dr.Helleboulevard 
Zuid kunt u in de zomervakantie genieten met uw kinderen, collega’s 
en familie bij Beach & Waves. Ook organiseren zij komende zomer in 
juli en augustus een kidszomercamp.

Vijf dagen vol surfen en leuke verschil-
lende andere activiteiten. Het kamp is
iedere dag  van 09.00 uur tot 16.00 
uur, dus eten en slapen doe je gewoon 
thuis. De leeftijdscategorie is van 7 
t/m 14 jaar en moet in het bezit zijn 
zwemdiploma A en B. Tijdens het Surf-
kamp gaat u niet alleen surfen maar 

worden er ook leuke spelletjes in en 
buiten het water gedaan. Tijdens het 
surfen krijg je de basistechnieken aan-
geleerd. De andere activiteiten op het 
water zijn bodyboarden, zwemmen en 
suppen. Opgeven kan via de website 
of mail : info@beachandwaves.nl of 
tel: 0631931306.

Braderie Egmond weer van start
Tekst en foto’s Cor Mooij

Na enkele jaren verstoten te zijn geweest van de Braderie in Egmond 
aan Zee door de corona epidemie, is woensdag 1 juni vanaf 16.00 uur 
-22.00 uur de braderie weer van start gegaan. Elke woensdag zal er 
weer een slinger van kramen door de Voorstraat en het Pompplein 
staan met allerlei waren. 

Noten, kleding, tassen, fotowerken, 
poffertjes, fruit, De fruitboer is ver-
plaatst naar Eymaplein, antieke spul-
len bij Kees, telefoon benodigdheden, 
oudhollandse stroopwafels, enz. zul-
len weer verkocht gaan worden. Het 
is altijd weer een drukte van belang 
die vele toeristen naar Egmond trekt.  

Vooral voor de Duitse toerist is het 
een eldorado die zich graag laten 
verwennen om iets lekkers te kopen 
of om mee naar huis te nemen. Voor 
de meeste ondernemers was het weer 
even wennen in het winderige Eg-
mond aan Zee.

DORPSGENOTEN                                                                                        4                                                                              8 JUNI 2022 - NR. 898

 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

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!

 

 

Unieke Meubels,
woonaccessoires

& Pasfoto Service
Voorstraat 134
072 743 22 40

www.theseahorse.nl

06 - 24 78 25 33www.zilverpakhuis.nl

Dorpshuis Hanswijk
Hanswijk 1

Egmond aan den Hoef

Woensdag 15 juni
12.30 - 16.30 uur

Kom naar de gratis vrijblijvende taxatie en inkoopdag op:

Heeft u nog gouden sieraden die u niet meer draagt?
Door de hoge goudprijs zijn deze veel geld waard.
Laat uw spullen eens taxeren door edelsmid/taxateur David Knol.

Gediplomeerd 
edelsmid/taxateur

David Knol

zilver/munten/sieraden
goud
Inkoop

Gouden en zilveren sieraden (heel of kapot), gouden munten,  zilvergeld, 
zilver bestek, horloges, gouden tanden, sloopgoud.

Kortom: alles dat van edelmetaal is.

In gesprek met de raad over 
digitaal parkeren
Het digitaal parkeren heeft in Egmond aan Zee bij een aantal inwo-
ners tot onrust geleid. Zo valt op te maken uit een brief die een in-
woner aan de raad heeft gestuurd die door ruim 600 inwoners mede 
is ondertekend. Voor leden van de gemeenteraad aanleiding om in 
gesprek te gaan op maandag 13 juni in het Sportcafé.

De brief is in de agendacommissie van 
de gemeenteraad besproken en alle 
fracties hebben dit serieus opgevat. 
De raadsleden hebben nagedacht op 
welke manier we in gesprek kunnen 
met de indieners of een afvaardiging 
hiervan. Vragen of inwoners komen 
inspreken in een vergadering, vonden 
we wat afstandelijk. Uitnodigen voor 
een informatieavond, zou ook weer 
een flink aantal weken duren. En 
daarom is besloten om zelf een gele-
genheid te creëren waarbij inwoners 
met de fracties in gesprek kunnen 
gaan.

Het doel van de bijeenkomst is dat 
de fracties de verschillende meningen 
willen horen, feiten willen verzamelen, 
willen luisteren naar de ideeën van 
de inwoners en kennisnemen van de 
problemen waar inwoners tegenaan 
lopen. Later in dit jaar hopen we het 
eerste jaar met dit digitale systeem te 
evalueren en de input van deze avond 
willen de verschillende fracties daarbij 
betrekken. 

Wie het gesprek wil bijwonen, is wel-
kom in het Sportcafé van Sporthal 
de Watertoren, op maandag 13 juni. 
Inloop vanaf 19.30 , aanvang 20.00.

Duurzaam recreëren op en aan het water

Blauwe vlag wappert weer
De gemeente Bergen heeft opnieuw de Blauwe Vlag mogen ontvan-
gen. Dat is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toe-
gekend aan stranden en jachthavens die schoon, veilig en duurzaam 
zijn.

Om deze onderscheiding te beha-
len moeten stranden voldoen aan 
een aantal belangrijke criteria zoals 
schoon (zwem)water, goede sanitaire 
voorzieningen en een hoge mate van 
veiligheid. Het mogen voeren van een 
Blauwe Vlag is een erkenning voor 
de inspanningen die de strandge-
meente op dit gebied heeft geleverd. 
De Blauwe Vlag is één jaar geldig: 
jaarlijks wordt opnieuw aan de hand 
van controles bekeken of de stranden 
en jachthavens nog aan de vereisten 
voldoen.

“We zijn erg trots op de Blauwe 
Vlag”, meent wethouder van de ge-
meente Bergen, Erik Bekkering. “Het 
is voor ons een erkenning van de kwa-
liteit van onze stranden. We investe-

ren veel in een kwalitatief goed pro-
duct waarbij duurzaamheid, natuur 
en milieu belangrijke onderdelen zijn. 
De criteria van de Blauwe Vlag vormt 
daarbij een goed instrumentarium. Ie-
dereen binnen onze organisatie weet 
daardoor waar hij of zij aan toe is.”

Zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit is een belangrijk 
criterium van Blauwe Vlag. Deze moet 
de EU-classificatie ‘uitstekend’ heb-
ben. De jury van Blauwe Vlag is ver-
heugd dat er weer op meer stranden 
een Blauwe Vlag kan wapperen om-
dat de waterkwaliteit daar verbeterd 
is. In de gemeente Bergen voldoet 
de zwemwaterkwaliteit dus ook aan 
deze strenge eisen. 

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
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Foto Wedstrijd Dorpsgenoten

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

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  

Doe mee aan de fotowedstrijd van het jaar met iedere maand een ander thema. Voor de 
maand Juni is het thema; Toerisme in de ruimste zin  en bloemen en vlinders, leven in de tuin 
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 - Veel succes, - Cor Mooij 
eindredactie

De winnaar van deze week is; Nico van Amstel met een mooie foto van kikkerdril in de 
sloot waar het een drukte van belang is met kikkers die hun eieren kwijt moeten. 

Expositie in Huys Egmont
In de schaduw van de Victorie 
Vanaf donderdag 9 juni is in bezoekerscentrum Huys Egmont een bijzondere tentoonstelling te zien: 
IN DE SCHADUW VAN DE VICTORIE. In drie zalen haakt de expositie in op het landelijk thema rond De 
Geboorte van Nederland (1572) en laat zien wat er in die roerige tijd in Bergen, Egmond en Schoorl 
gebeurde. Het verhaal wordt ondersteund door diverse archeologische vondsten uit de hele gemeente.

‘Bij Alkmaar begon de Victorie’, zo 
wordt ons op school geleerd. Hier 
slaagden de Spanjaarden onder lei-
ding van Alva er voor het eerst niet in 
om een belangrijke stad weer onder 
de duim te krijgen. Het verzet in Alk-
maar in 1573 was te sterk. Bovendien 
gaf Willem van Oranje de in deze om-
geving gelegerde Geuzen een aantal 
speciale opdrachten, waardoor het 
de aanvallers erg moeilijk werd ge-
maakt. De beroemde overwinning is 
een kantelpunt in de geschiedenis van 
Nederland, die in Alkmaar nog altijd 
jaarlijks op 8 oktober wordt gevierd. 
De overwinning had echter wel een 
schaduwzijde, die vooral de omlig-

gende dorpen op ongekend harde 
wijze raakte.

Polders werden onderwater gezet en 
grote gebouwen als het Slot op den 
Hoef en de Abdij van Egmond wer-
den vernield. Ook de grote kerk van 
Bergen moest er een jaar later aan 
geloven. De dorpen en hun inwoners 
waren regelmatig slachtoffer van de 
vernielzucht van zowel de Geuzen 
als de Spanjaarden. Archeologisch 
onderzoek in de afgelopen honderd 
jaar heeft veel moois uit die tijd naar 
boven gehaald en een selectie hiervan 
maakt deel uit van de nieuwe expo-
sitie.

Half juni wordt IN DE SCHADUW 
VAN DE VICTORIE officieel geopend 
door burgemeester Lars Voskuil. Toch 
krijgen bezoekers al vanaf 9 juni de 
kans om een kijkje te komen nemen 
in Huys Egmont, tegenover de funda-
menten van het Slot in Egmond aan 
den Hoef. De expositie is geopend van 
woensdag t/m zondag van 13.00u tot 
16.00u, maar natuurlijk ook beide 
dagen tijdens het Hoever Dorpsfeest. 
Entree voor de expositie bedraagt 
€2,50 voor volwassenen, €1 voor kin-
deren vanaf 5 jr.

Zeevogels vrouwen kampioen

Het Vrouwenteam van Zeevogels is op 
zondag 29 mei overtuigend kampioen 
geworden in de vijfde klasse-A. WMC 
werd op Sportpark Hogedijk versla-
gen met maar liefst 9 - 0. Hiermee lie-

ten de dames Koedijk definitief achter 
zich. De voormalige concurrent speelt 
nog 1 wedstrijd maar heeft 4 punten 
minder dan het team van coaches 
Michiel Zwartkruis en Ed de Waard 

en trainer Arie Visser. De kampioenen 
hebben besloten om volgend jaar in 
de vierde klasse te gaan strijden!

ZATERDAG 11 JUNI 

10.30 - 14.30 uur Hoever Huis & Hof Tour
De zaterdag trapt af met de Hoever Huis & Hof Tour. Een unieke rondreis door het dorp bij de mensen thuis, waar je een stukje van de geschiedenis 
kunt beleven. Deelname bedraagt € 25,- per persoon. Dat is inclusief hapjes en drankjes en een culturele verrassing in elk huis. Wil je deelnemen? 
Mail dan naar info@hoeverheerlijkheid.nl.

13.00 - 17.00 uur Hoever Heerlijkheid
Rondje paardentram  de paardentram neemt je mee op het rondje door het oude centrum terwijl de verteller honderduit vertelt over het 
Egmond van begin 1900. Foto’s en bewoners brengen het dorp van toen tot leven. De paardentram start op de Slotweg, hoek Schoolstraat.
Demonstraties van oude ambachten  onder andere een touwslager, stoelenmatter, strovlechter, wolspinner, een hoefsmid en het 
midwinterhoorn gilde.
Kunst  er zijn exposities, kramen van schilders en plein air schilders.
Hoever Heerlijkheden, eten en drinken  terrassen en kramen met (oudhollandse) Heerlijkheden.
Kinderactiviteiten  er zijn oudhollandse spelletjes, en kom helpen bij de schapendrijver! 
Workshop Philip Hopman  voor wie eens wil tekenen met een echte kinderboekentekenaar, dat kan! Philip Hopman, bekend van Boer Boris, 
gee�  om 14 uur een workshop in Huys Egmont.
Muziek  de Zâalnêelden zingen om 13.30 en om 15.30 uur.

17.00 uur  Hoever Kunst Veiling
Elk jaar maken Egmondse kunstenaars unieke kunstwerken die geveild worden tijdens de Hoever Veiling. Dit jaar maken de kunstenaars hun versie 
van iconen. De veiling vindt plaats in de Slotkapel.

18.00 uur Hoever Dorps Diner met muziek
Bij mooi weer schuiven we in de tuin van Hoeve Overslot aan lange tafels aan. Voor € 12,50 neem je deel aan het diner, inclusief proeverijtje van 
Brouwerij Egmond. Je kunt een plaatsje reserveren via info@hoeverheerlijkheid.nl.

ZONDAG 12 JUNI 

Jaarmarkt  ook dit jaar slingert weer een lint van 150 kramen door de oude dorpskern van Egmond aan den Hoef. Sla je slag om dat unieke item te 
vergaren of haal iets lekkers bij de vele eetkramen. 

Oldtimers  aan het einde van de Slotweg zullen tientallen oldtimers te zien zijn. De eigenaren kunnen de prachtigste verhalen en achtergronden 
over deze voertuigen vertellen. Vergaap je aan deze unieke opstelling van klassiekers.
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De zaterdag staat traditioneel in het teken van geschiedenis, kunst en ambachten en wordt afgesloten met het DorpsDiner.
Op zondag slingert een jaarmarkt door de oude dorpskern van Egmond aan den Hoef en zijn er tal van spel-, sport-, 

muziekactiviteiten en er is een oldtimershow. Je komt toch ook?

ZATERDAG 11 JUNI 

10.30 - 14.30 uur Hoever Huis & Hof Tour
De zaterdag trapt af met de Hoever Huis & Hof Tour. Een unieke rondreis door het dorp bij de mensen thuis, waar je een stukje van de geschiedenis 
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De watertoren van de watersnip
Door Cor Mooij- Foto’s - F.L. van der Haagen- Historisch archief Alkmaar- foto P. Jonker

11 September 1969 is een gedenkwaardige dag. Op deze dag werd een prachtig monument, de Water-
toren opgeblazen en verwijderd, roemloos ging hij ten onder. Onder grote belangstelling viel de toren 
van zijn voetstuk. Hij moest plaatsmaken voor de bouw van de sporthal in Egmond aan Zee. De stichting 
Sporthal Egmond aan Zee die in maart 1968 was opgericht had zijn oog op deze watertoren laten vallen. 
Het was tenslotte een oud stuk baksteen dat geen dienst meer deed als watertoren. Velen zullen zich het 
zich nog herinneren als men naar het landje om de noord ging om de piepers te rooien. Als je uit Alkmaar 
aan kwam rijden zag je de watertoren al staan met daarachter de vuurtoren. In deze tijd had het niet 
gebeurd dat een monument van deze omvang gesloopt zou worden. Een stuk levenswerk van G. van der 
Haagen die nog enige tijd erachter bleef wonen was verdwenen toen hij terugkwam van vakantie, want 
vooraf was nog niet precies bekend wanneer de slopershamer zou toeslaan, maar bij thuiskomst was het 
wel schrikken. De toren heeft er precies 55 jaar gestaan. Zijn vakantie kwam op deze manier aan een 
slecht eind. “Er gaat op zo’n moment wel wat in je om, de ander ochtend leek het of ik droomde als ik uit 
mijn raam keek, maar het was werkelijkheid dat de toren weg was.” Sprak Gerard van der Haagen later. 
Het vertrouwde beeld was verdwenen. 

Het gemeentelijk waterleidingbedrijf 
zoals dat officieel heette begon hier 
in 1914. De heer F.L. van der Haagen, 
werd aangesteld als bedrijfsleider, hij 
kwam uit Den Helder waar hij ook 
bedrijfsleider was waarbij zijn direc-
teur toezichthouder was in Egmond. 
Zijn zoon G. van der Haagen nam 
het in 1949 over. In het dorp had je 

enkele waterputten die voor de wa-
tervoorziening zorgde door enkele 
grote pompen op het Pompplein, het 
waaigat en op de glazen berg. De 
toren werd gebouwd door metselbe-
drijf Alb. Heere. In die tijd waren er 
nog maar weinig aansluitingen o.a. 
notabelen en het gasbedrijf waren 
aangesloten, zij konden het betalen. 

Van al dat moderne gedoe moesten 
de Egmonders toen nog niets weten. 
Egmond groeide groter en groter na 
de oorlog en het toerisme kwam ook 
op gang waardoor de capaciteit van 
de watervoorziening in het gedrang 
kwam. In de zomer van 1959 was er 
zelf zo’n schaarste aan water door de 
enorme droogte dat er een sproeiver-
bod werd uitgevaardigd. Het reservoir 
van de toren was bijna leeg. Achter 
de watertoren lagen bassins met er-
naast een torentje waar het ijzer uit 
het water werd gehaald die het water 
dan weer in de bassins liet stromen 
om te filteren door het rivierzand en 
fijne filters om het vandaaruit naar 
de watertoren te pompen. De bassins 
werden later afgedekt met golfplaten 
om de algengroei tegen te gaan. In 
1960 werd het gemeentelijk waterlei-
dingbedrijf stopgezet en werd er over-
geschakeld op de P.W.N. Het waterge-
bruik was enorm toegenomen van 
70m3 in de beginjaren tot 850m3 per 
dag en dat was toen nog onvoldoen-
de. Hotel Bellevue wilde een verdie-
ping op het hotel bouwen maar dat 
ging niet door omdat de waterdruk 
niet toelaatbaar was. Frans junior kan 
zich alles nog goed herinneren aan de 
woning aan het zwarte pad waar hij 
met zijn zus Nel woonde. Menig paar-
tje heeft zich hier vermaakt aan het 
zwarte pad. Ik herinner mij nog dat 
ik met mijn vader, Nicolaas Mooij in 
de protestantse kerk zat met kerstmis 
toen er gezongen werd het “Ere zij 
God en uw welbehagen. Ik zong dan 
‘en van der Haagen’ dat niet onopge-
merkt was bleek later. Ik werd er door 

Camping Vakantiepark "Ons Buiten" met Watertoren

Coloniekinderen "St. Jozef" op weg naar het strand

DORPSGENOTEN                                                                                        7                                                                              8 JUNI 2022 - NR. 898

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Drie generanties van der Haagen

nog even op gewezen, dat hij er vre-
selijk om moest lachen, omdat hij een 
bank achter mij zat.

Nu in 2022 staat de sporthal ter 
discussie om gesloopt te worden en 
plaats te maken voor nieuwbouwwo-
ningen. Het zwembad is al verdwenen 
en de vraag is of de sporthal weer op 
deze plek terugkomt. De voetbalfusie 
op de Egmonderstraatweg ligt door 
de stikstof problematiek ook weer stil 
na een uitspraak van de Raad van Sta-
te. De woningbouw ligt in Nederland 
bijna op één oor. De acties die in de 
jaren 1968 en 1969 werden onderno-
men voor de bouw van de sporthal en 

later het zwembad zullen nu uitblij-
ven. De sporthal is verouderd en heeft 
heel veel achterstallig onderhoud. Een 
mooie nieuwe accommodatie op de 
hoek van dr. Wiardi Beckmanlaan op 
de plaats van jongerencentrum ‘De 
Wal’, die in de nieuwe accommodatie 
ondergebracht kan worden en Eg-
mondia die, als de Egmonderstraat-
weg misschien gaat sneuvelen, hier 
hun nieuwe kleedkamers en kantine 
onder kunnen brengen. Zoals het er 
nu voor staat door weer een nieuwe 
stikstofmaatregel trekken vele jonge-
ren weg uit Egmond omdat de kans 
op een nieuwe woning nihil is. 

F.J.  van der Haagen G.  van der Haagen

Ook
 
Op het zebrapad
Daarop kun je gaan.
Maar behalve dat:
Ook op je strepen staan.

                         JéGé

Model R.K.kerk staat nu in het museum

We zijn er best trots op: het schaal-
model van de R.K. kerk dat Jos van 
Duin (1940 – 2020) in 2004 heel 

nauwkeurig maakte, staat sinds kort 
in het Museum van Egmond. Jos heeft 
het met veel liefde gemaakt ter gele-

genheid van het honderdjarig bestaan 
van de kerk in de Wilhelminastraat in 
2004. In het dak zit een gleufje en 
daarin is heel wat geld gevallen voor 
het onderhoud van de kerk. Het heeft 
helaas niet kunnen voorkomen dat de 
kerk op 1 sept. 2019 is gesloten. De 
kerk is verkocht en er komen appar-
tementen in, maar de voorgevel blijft 
behouden.

Museum van Egmond, Zuider-
straat 7 Egmond aan Zee. Open t/m 
31/10 elke middag van 14 – 17 uur. 
Tevens woensdagavond 19 – 20.30 
met demonstraties netten boeten. En-
tree €4,- 4 t/m 17 jaar € 2,- inclusief 
quiz/speurtocht. Gratis toegang met 
museum- of donateurskaart. Rolstoel-
toegankelijk. Zie www.museumva-
negmond.nl

Catamaran omgeslagen
Vrijdag 3 juni aan het begin van de middag krijgt de bemanning alarm voor een omgeslagen catamaran 
ter hoogte van Bergen aan Zee. De bemanning van de Koen Oberman (Callantsoog) is op zee voor een 
oefening en wordt ook verzocht om ter plaatse te gaan.

De reddingboot Adriaan Hendrik is na 
een kleine 20 minuten na het alarm 
ter plaatse. De catamaran wordt op 
sleep genomen en naar het strand ge-

bracht alwaar de bemanning van het 
Kusthulpverleningsvoertuig (KHV) de 
catamaran en de opvarenden verder 
begeleiden. Na het opnemen van de 

gegevens keren alle eenheden retour 
station.

Vermiste kitesurfer
Zaterdagavond 5 juni krijgt de bemanning van KNRM station Egmond alsmede de bemanning van de 
Kustwachthelikopter (Rescue 08) alarm voor een vermiste kitesurfer ter hoogte van Egmond Binnen. 
Vanuit een van de huisjes op het strand wordt een kitezeil waargenomen, gezien de afstand is het niet 
duidelijk of er ook een surfer bij het zeil in het water ligt.
De Adriaan Hendrik en de Rescue 08 komen vrijwel gelijktijdig aan in het zoekgebied. Na de eerste zoek-
slag ziet de bemanning van de helikopter het kitezeil drijven, echter geen enkel spoor van de surfer. Het 
kitezeil wordt opgepikt door de bemanning van de reddingboot, de safety release is aangesproken dus 
het is aannemelijk dat de surfer nog in het water ligt

De reddingboot en de helikopter 
gaan verder met het afzoeken van het 
zoekgebied terwijl de bemanning van 
het Kusthulpverleningsvoertuig (KHV) 
opzoek gaat naar verdere aanknop-
pingspunten betreffende de vermiste 
surfer.

Na de melders te hebben gesproken 
rijdt men verder naar het strandpa-
viljoen in Egmond Binnen, hier komt 
de bevestiging dat de kitesurfer reeds 
uit het water is. In het uur vooraf-
gaand aan het alarm heeft een ki-
tesurfer zijn kite moeten laten gaan 

maar is zelf veilig aan wal gekomen. 
Deze gegevens worden doorgegeven 
aan de dienstdoend operator bij het 
Kustwachtcentrum waarna wordt be-
sloten dat de zoekactie kan worden 
gestaakt.
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Gemeentenieuws

Expositie haalt Egmond, Bergen en Schoorl 
uit de schaduw van de victorie
Een groot aantal gemeenten in Neder-
land meent dat zij vanaf 1572 een rol 
ging spelen in de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648). Dit jaar is dat precies 450 
jaar geleden. Deze gemeenten heb-
ben zich verenigd in het Samenwer-
kingsverband 1572. Ook de gemeente 
Bergen maakt hier deel van uit. Rob 
Leijen is vrijwilliger en oud-voorziter 
van Stichting Historisch Egmond. Hij 
vertelt over het stuk geschiedenis dat 
zich rond die tijd in Bergen, Egmond 
en Schoorl afspeelde. Het wordt 
ook wel ‘De geboorte van Neder-
land’ genoemd. Deze maand opent in 
Huys Egmont een expositie over deze 
geschiedenis.

“Vanaf 1566 gebeurt er al heel veel: de 
reformatie breekt door, er komt een beel-
denstorm en de onvrede over het strenge 
regime van koning Filips II neemt toe”, 
vertelt Leijen. “Zo rol je al heel snel de 
80-jarige oorlog in. In Egmond en omge-
ving ligt een belangrijk stuk geschiede-
nis. Filips II stuurde Alva om de opstand 
met harde hand de kop in te drukken. 
Hoge edellieden zoals Willem van Oranje, 
Hendrik van Brederode, Lamoraal van 
Egmont en Filips van Horne streefden 
naar een landsbestuur van samenwer-
king, respect en tolerantie, maar de 
koning wilde alleenheerser zijn naar 
streng rooms-katholieke snit.”  

Leijen is bevlogen en vervolgt zijn ver-
haal. “Lamoraal van Egmont was, net als 
de andere hoge edelen, in dienst van de 
koning. Hij was legeraanvoerder, bestuur-
der en diplomaat op Europees niveau. 
Maar hij werd door Alva naar Brussel ont-
boden, net als Willem van Oranje, Filips 
van Horne en andere edelen. Oranje 
heeft direct de wijk genomen naar Duits-

land. Lamoraal en Horne zijn gevangen 
gezet en in een schijnproces (zogenaamd 
wegens hoogverraad) ter dood veroor-
deeld. Op 5 juni 1568 werden Egmont 
en Horne op de Grote Markt van Brussel 
terechtgesteld. De executie gebeurde 
zogenaamd ‘eervol’. Ze werden niet 
opgehangen zoals de gewone man, maar 
onthoofd met een scherp mes.” 

De dood van Egmont en Horne leidde 
tot grote ontzetting in de Nederlanden. 
De gebeurtenis wordt beschouwd als het 
begin van de Nederlandse Opstand en 
de Tachtigjarige Oorlog tegen de Span-
jaarden.

 RAMPJAAR 1573

“Het jaar 1573 geldt door het Ontzet van 
Alkmaar als het begin van de victorie, 
maar voor het platteland was het een 
zoveelste rampjaar”, vertelt Leijen verder. 
“Zowel de opstandige bendes van de 
Geuzen als de Spanjaarden (met tal van 
huurlingen) stroopten de Egmonden, Ber-
gen en Schoorl af. De dorpelingen zaten 
letterlijk tussen twee vuren. Alkmaar kon 
op 8 oktober de Victorie blazen, maar 
wat in de wijde omgeving gebeurde 
raakte de plattelandsbevolking regelrecht 
in zijn bestaan. Onder aanvoering van 
Diederik van Sonoy staken de Geuzen 
het Slot op den Hoef, de Slotkapel, de 
Abdij en de Buurkerk in brand. Dit deden 
zij om de Spanjaarden geen kans te 
geven om zich in een versterkt gebouw 
te verschansen. De stenen van de Abdij 
werden zelfs gebruikt om de vestingwer-
ken van Alkmaar te verbeteren. Ook in 
Bergen en Schoorl werd geplunderd, ver-
nield en gemoord. Er was hier dus hele-
maal geen gevoel van een overwinning. 
De dorpen bevonden zich in de schaduw 
van de victorie.” 

Ook na het terugtrekken van de geregelde 
troepen bleef het gevaarlijk op het plat-
teland. In Bergen werden verschillende 
belangrijke gebouwen verwoest, waar-
onder de kerk die sindsdien Ruïnekerk 
heet. In de laatste schermutselingen werd 
ook de korenmolen van Schoorl in brand 
gestoken. Leijen: “Het Slot op den Hoef 
was een ruïne, waarvan slechts een deel 
nog kon worden gebruikt. De Slotkapel 
werd in de 17de eeuw hersteld. De Abdij 
en de naastgelegen Buurkerk bleven 
bouwvallen, die naderhand tal van schil-
ders en tekenaars aantrokken, zoals Salo-
mon en Jacob van Ruisdael. Het bezit 

van de Graaf van Egmond werd verbeurd 
verklaard. Ook toen dat was teruggege-
ven moesten de nazaten het stuk voor 
stuk verkopen.”

Het lot van Lamoraal van Egmont heeft 
ook in de eeuwen daarna de pennen in 
beroering gebracht. Het beroemdst werd 
het drama van Goethe, waarvoor Beet-
hoven later de muziek heeft geschreven. 
Mede daardoor is de naam ‘Egmont’ van 
Brussel en Zottegem (waar zijn graf ligt) 
tot Weimar en Kopenhagen (waar een 
uitgever en een fonds Egmont bestaan) 
beroemd gebleven.

Expositie in Huys Egmont
In 42 gemeenten worden activiteiten georganiseerd rondom het Samenwerkings-
verband 1572. De basistentoonstelling richt zich op de zoektocht naar vrijheid, 
verbondenheid, verdraagzaamheid en verscheidenheid. Lokaal kan deze tentoon-
stelling worden aangevuld. In Huys Egmont worden de jaren 1566 tot 1577 belicht. 
De expositie ‘In de schaduw van de victorie’ laat zien hoe de dorpen bloedden en 
de puinhopen rookten, terwijl een paar kilometer verderop de winst op de Span-
jaarden werd gevierd. Leijen: “Het maakt zo’n wezenlijk deel uit van de vaderlandse 
geschiedenis, dat moet gewoon bekend worden gemaakt.” De opening van de 
expositie in Huys Egmont is deze maand. 

Huys Egmont is een multifunctioneel gebouw. Rondleidingen zijn mogelijk voor 
groepen en klassen. Het bevat een bibliotheek, er zijn exposities en er is een  
informatiepunt voor toeristen. 

Rob Leijen in Huys Egmont

woensdag 8 juni 2022
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Jubileum op 15 juni: 1100 jaar verering voor Sint Adelbert
Een ander jubileum wordt ook dit jaar 
gevierd. We gaan hiervoor 1100 jaar terug 
in de tijd, naar 922. In dat jaar was  
Karel III, bijgenaamd ‘de Eenvoudige’, 
koning van West-Francië. Hij heerste over 
een gebied dat globaal het huidige Frank-
rijk, België en Nederland bestreek. Maar 
hij was niet zeker van zijn macht en moest 
steunen op een groot aantal getrouwen. 
Om deze mannen nauwer aan zich te bin-
den, schonk de koning hen grote domei-
nen en alles wat daarbij hoorde. Dirk I, 
graaf van ‘Friesland’ (het gebied langs de 
Hollandse kust), was zo’n trouwe vazal. 
Als dank voor zijn verdiensten schonk de 
koning hem in 922 de kerk van Egmond 
met alle bezittingen.

 HET WONDER VAN ADELBERT

Dirk I stichtte een bescheiden vrou-
wenklooster in Hallem, het huidige 
Egmond-Binnen. Dit werd door zijn zoon 
Dirk II vervangen door een mannenkloos-
ter, dat de basis zou worden van de Abdij 
van Egmond. De stoffelijke resten van de 
apostel Adelbert, die even ten westen van 
Hallem was begraven, werden op 15 juni 
922 naar de kloosterkerk overgebracht. 
Op de plaats van het oude graf ontsprong 
een bron, die nog steeds bestaat: de 
Adelbertusput. Dit is de lokatie wat sinds-
dien de Adelbertusakker wordt genoemd. 
Broeder Adelbert is de huidige historicus 
van de abdij. Hij duidt het belang van 
deze historische gebeurtenis: “De verering 
voor Sint Adelbert is er altijd geweest. Is 
het niet in de abdij dan is het wel bij de 
put op de Adelbertusakker geweest. Het 
is de oudste vermelding van de naam 
Egmond en de eerste concrete vermel-
ding dat het om een klooster ging. Dat 
hebben we aangegrepen voor dit jubi-

leum. Uit dankbaarheid voor de afgelopen 
1100 jaar, maar ook om duidelijk te maken 
dat er nog steeds monastiek leven is.” 

‘Durf je aan het denken te laten zetten’
BURGEMEESTER LARS VOSKUIL OVER HET BELANG VAN DE GESCHIEDENIS

“Ik ben enthousiast over de deelname van 
Bergen aan het samenwerkingsverband 
1572”, vertelt burgemeester Lars Voskuil. 
“We hebben de neiging om ons alleen 
bezig te houden met de dag van morgen, 
terwijl we zoveel kunnen leren van giste-
ren en de dagen daarvoor. Als je kijkt wat 
er gebeurd is, dat is best wel wat. Ieder-
een kent Alkmaars Ontzet, maar wat het 
voor Bergen, Egmond en Schoorl bete-
kende weet men vaak niet.”

 EXPOSITIE IN HUYS EGMONT

Volgens Voskuil is Huys Egmont heel 
belangrijk voor Egmond aan den Hoef. 
“Iedereen kent de slotkapel, de ruïnes van 
het kasteel. Ik ben ontzettend gelukkig 
met de toevoeging van Huys Egmont. 
Vanwege de maatschappelijke func-
tie, en ook omdat het de geschiedenis 
helpt levend te houden. Dat is iets wat ik 
heel belangrijk vind. Het mooie van deze 
expositie is dat de link naar de huidige tijd 
wordt gemaakt. En dat de waarden die in 

die tijd leidend waren, nog steeds actueel 
zijn. En dit is allemaal opgestart voordat 
het in Oekraïne helemaal mis ging. Als 
we nog met de neus op de feiten moeten 
worden gedrukt, dan is het wel daardoor.”

Huys Egmont is toegankelijk voor ieder-
een, jong en oud. “Durf je aan het denken 
te laten zetten”, zegt de burgemeester, die 
enthousiast is dat er iets gebeurt dat sterk 
gericht is op jeugd, jongeren en onder-
wijs. “Dat zit hier allemaal in. Los van 

de historische positie van de gemeente 
Bergen vind ik dat misschien nog wel 
belangrijker. Exposities over geschiede-
nis worden gezien als iets stoffigs. Maar 
dit is zo ontzettend actueel. Je kunt de 
geschiedenis verklaren vanuit het heden, 
maar soms is het heden veel beter te ver-
klaren vanuit de geschiedenis. De kracht 
hiervan is niet alleen dat het ons iets leert 
van de ontstaansgeschiedenis van Neder-
land, maar juist ook dat het ons aan het 
denken zet.”

Jubileumjaar
Op 15 juni is de opening van het jubileumjaar. Tot september is er een kleine over-
zichtstentoonstelling met hoogtepunten uit 1100 jaar geschiedenis. 

Op 26 juni, de dag na het hoogfeest van Sint Adelbert, is er een grote mis op de 
Adelbertusakker. Gedurende het jaar worden er lezingen, besprekingen en boek-
presentaties gehouden. 

Boven de ingang van de Abdijkerk werd een steen ingemetseld, het timpaan van 
Egmond,  waarop we Sint Petrus zien afgebeeld met ter weerszijden graaf Dirk II en zijn 
moeder Petronilla, weduwe van Dirk I. Dit bijzondere stukje beeldhouwwerk werd bij de 
sloop van de laatste resten van de oude Abdij gered en bevindt zich tegenwoordig in 
het Rijksmuseum. Foto’s Hans Brouwers

woensdag 8 juni 2022

Open Tuinweekend

Tijdens het  “Open Tuinweekend”  
van 11 en 12 juni kan men een 
kijkje komen nemen in de Natuur-
tuin van Ria en Cees Baart. U kunt 
er genieten van de duintuin om de 
woning, de natuurlijke vijver met 
ijsvogelwand, de bloemenweide, 
het insectenhotel en het vogel-
bosje. Door de grote verschillen in 
hoog en laag in de Natuurtuin is 

een grote diversiteit aan inheemse 
flora en fauna te zien. De Natuur-
tuin is omsloten door een windsin-
gel waardoor het een beschutte 
ligging heeft.  Tijdens het weekend 
mag iedereen vrij rondwandelen 
of om een rondleiding vragen. En 
wie meer wil weten over de ont-
wikkeling van de Natuurtuin of 
het beheer ervan wordt hierover 
graag geïnformeerd. De toegang 
is van 10.30 uur tot 17.00 uur en 
is gratis. Er wordt koffie of thee 
geschonken waarvoor een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd wordt. Het 
adres is: Doelen 25, 1935BN in 
Egmond Binnen. 

Schietvereniging Prins Hendrik
Na een paar bewogen seizoenen, niet in de laatste plaats door 
het overlijden van onze gewaardeerde voorzitster Mieke van 
den Outenaar,  kon schietsportvereniging Prins Hendrik haar 
slotavond van het verlengde seizoen 2020-2022 houden.

De avond werd smaakvol gestart met een bezoek van en aan de food-
truck van Pim Dekker’s catering “Jaepie Jaepie”, gevolgd door een rondje 
oud-hollandse spelletjes, waarna competitieleiders Nico en Henk overgin-
gen tot het uitreiken van de prijzen in de diverse schietklassen . 
Ondanks dat de laatste 2 seizoenen door Coronaperikelen niet volledig 
konden worden afgewerkt wisten ze door creatief te rekenen toch ver-
antwoorde resultaten te produceren. Daaruit bleek dat we in de toekomst 
zeker rekening dienen te gaan houden met de kwaliteiten van onze 7  (!!) 
merendeels jonge nieuwe leden.
Na de prijsuitreiking werd Henk Konijn naar voren gehaald, om voor zijn 
40-jarig lidmaatschap in de bloemetjes te worden gezet.

Uitslagen geweer: Ere klasse 1. en tevens clubkampioen Dirk Roele,2.  
Cor Wijker 3. Gerrit Gravemaker  
A klasse 1. Michael Bekkers 2. Richard van Ham 3. Jos vd Outenaar

B klasse 1. Brian Stikvoort 2. Leo Bakker 3. Maarten Groot 

Pistool1. Richard van Ham 2. Henk Konijn 3. Daan Groot 

Op de foto alle prijswinnaars plus Ap Groot met de aan-
moedigingsprijs,  helaas ontbreekt Jos van den Outenaar 
die met vakantie in buitenland was.

Het bestuur wenst  alle leden een fijne zomer en hopen hen in september 
weer heelhuids in ons schietlokaal te mogen begroeten.   
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EXPOSITIES: 

* Het ademt Derp en Egmond 

'40-'45 Museum van Egmond 

(Zee) dagelijks 14-17 u tot 31-10* 

Lioba de Geus-Liefting in Dorps-

huis Hanswijk tot half juli.

* Jaap Ploos van Amstel in de 

Kapberg t/m 19 juni

* Autonome vormen bij Conny 

van Kasteel op afspraak tot 10 juli 

* In de schaduw van de Victorie 

wo. t/m zo. 13:00 Huys Egmont t/m 

oktober.

JUNI:

WO 8 16:00 Braderie/Voorstraat / 

19:30 Gospel-instuif mmv Sea Sin-

gers in O.K. Kerk 

DO 9 20:00 Marie’s Mannen bij 

Soigne 

VR 10 11:00 Rootsmarket/Boulevard 

/ 20:00 Erato in R.K. kerk Egmond 

a.d. Hoef 

ZA 11 Hoeverdorpsfeest / Hoever 

dorpsdiner / 10:30 Hoever huis en 

hof toer + Open Tuin weekend / 

Doelen 25 Egm-Binnen / 13:00 Hoe-

ver heerlijkheid 

ZO 12 10:30 Open Tuin weekend / 

Doelen 25 Egm-Binnen / 16:00 Wies 

en de Liefde Overslot

Podium Hanswijk: 11:00 On Stage 

Dance demonstratie / 12:10 Salsa 

Solo Dance demonstratie 12:30 De 

Zaalneelden / 13:10 Fjoertoeters 

/ 13:50 De Zaalneelden / 14:30 RE-

coverED (Remi en Edwin Beukers) 

/ 16:00 Kimme More (DJ) / 17:30 

Nomansland (Rockband) 

MA 13 DI 14 WO 15 DO 16 Avond 4 

DAAGSE Egmond  

WO 15 1100 jaar St. Adelbert Adel-

bertusakker/Abdij

CHILL 

DO 9 18:00 Live music

JULIANAWEG 

ZO 12 10:00 Inschrijven Avond 

Vierdaagse tijdens Hoeverdrops-

feest

KERKPLEIN 

ZA 11 Rommelmarkt Eensgezind-

heid

MUSEUM EGMOND(Zee) 

WO 8 19:00 Demonstratie Netten 

Boeten

SLOTWEG

ZO 12 13:00 Inschrijven Avond 

Vierdaagse tijdens Hoeverdrops-

feest

POSTAANZEE 

WO 8 13:30 Spelletjes / 19:00 Dunes 

and Dragons DO 9 10:30 Spaans / 

13:30 Aan Tafel met… / 18:00 Samen 

eten (aanmelden verplicht) VR 10 

13:30 Kaarten maken + Klaverjas-

sen / 14:00 Creatief MA 13 10:00 

Digiwijs aan Zee + Wandelen ook 

13:15 en 13:30 DI 14 15:00 Inloop 

geld, digi + taal en sociaal spreek-

uur WO 15 13:30 Spelletjes / 19:00 

Dunes and Dragons

EYMAPLEIN 

DO 9 08:00 Markt tot 14:01

VUURTOREN PLEIN

Van Speyk open voor publiek alle 

zondagen 11:00

HUYS EGMOND 

DI 14 13:30 Studiekring 50+

TROMPSTRAAT 2 

DO 9 10:00 Open Huis 

SCHULP 

WO 8 10:30 Koffie inloop / 14:00 

Bingo VR 10 10:00 Gezond Natuur 

Wandelen ZA 11 10:00 Oud Papier 

DI 14 15:00 Bibliotheek Spreekuur 

WO 15 13:30 Klaverjassen

botermalse runderkogelbiefstuk
                 topkwaliteit uit de beemster   2 stuks voor maar
verse hollandse kipfilet
                 topkwaliteit uit middenmeer  heel kilo voor maar
mager rundergehakt
                 topkwaliteit uit de beemster  heel kilo voor maar

lamskotelettenlamskoteletten  (van texel(van texel))
  naturel/gemarineerdnaturel/gemarineerd  per 100 grper 100 gr  3,983,98

biologisch

biologisch

biologisch

9,989,98

12,9812,98

9,989,98
gratis kruiden

de allerlekkerste

smullen maar

kakelvers

HARING
zelf schoonmaken 

emmer 8 stuks € 5,-

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

naturel of met knoflookmarinade

op=op

ERG LEKKER

met hom of kuit

volg ons nu ook op Facebook

heerlijk gekruid

Warm gebakken
SCHOL FILETS

p/st € 2,-
6 voor € 10,-

✄
    

mooie GROTE
Ouderwets gerookte
SPEKBOKKING
deze week
p/st € 2,50
3 voor € 6,-Hollandse

HARING vangst 2021
p/st € 2,-

3 voor € 5,-
7 voor € 10,-

100% graatloos

Verse 
VIS ROERBAK
kabeljauw, zalm, roodbaars
500 gr € 8,50
Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 15,-

Vers schoongemaakt

De Woerdense Kaasboer

Bij aankoop van kaas

Partij voordeel EXTRA PITTIGE KAAS     500 gram   4,95

SCHAAL FRANSE KAZEN nu 5 kazen              5,00

HOLLANDSE GATEN KAAS nu              500 gram   4,95

BEMMELAAR EXCLUSIEF OUDE KAAS              500 gram   6,95

BELEGEN KOMIJN                                               500 gram   4,95

Bij u op de markt

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

BAKKER NIELS TAS
4 GEVULDE KOEKEN + 4 KRENTENBOLLEN + 1 zak WITTE 
PUNTJES + zak AFBAK BROODJES + UIENKRUIER 
                                samen € 10,- + luxe broodtas cadeau!!!!

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

heel kilo

Nieuwe oogsten NECTARINE  heel kilo € 2.95
Heel kilo BLAUWE BESSEN  voor maar € 5.00
Pitloze DRUIVEN   2 dozen voor maar € 2.50

Bridgesoos Torenduin  
Uitslag 23 mei 2022
1.Joke en Nettie 55% 2/3.Riet en Thea 54% 2/3.Kees en Hendrien 54% 
4.Nammen en Hettie 52% 5/6.Ditte en Jos 48% 5/6.Alie en Niek 48% 
7.Ineke en Bep 46% 8.Anneke en Pum 43%  Voorlopig is dit de laatste 
bridgemiddag. Wij starten weer in september. Vanaf 6 juni : zomerdrive 
op dinsdagavond om 19.30 uur. De kosten zijn 2,50 euro p.p.

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

Voorstraat 81 1931 AJ EGMOND AAN ZEE 
Telefoon 06-84669002

Visclub de Egmonden
Afgelopen zondag brasem wedstrijd op de Weidjes. Altijd leuk om een 
brasem te vangen, een vis die de strijd gauw opgeeft, maar je tuig zit wel 
onder het slijm. Dat is het nadeel want je moet het allemaal schoonma-
ken voor je verder kan vissen. Op een of andere manier  willen ze dan niet 
meer bijten. Er werden in totaal 3 brasems gevangen waarvan Theo Min-
neboo er 2 voor zijn rekening nam. De derde brasem werd er door Rob 
Gravenmaker uit gehaald. Je wilt het haast niet geloven maar er werd 
ook een kreeft gevangen door Aad Dekker (verkeerd aas?). We zijn nu 
halverwege de competitie dus even een kleine pauze. We gaan ons nu 
voorbereiden op de Dames/Kinderwedstrijd op zaterdag 25 juni op de 
Slotgracht, waar een helpende hand nodig is bij het tellen. Kunnen we 
gelijk zien hoe het moet want zondag 26 juni moeten we het tegen Nacht 
en Ontij opnemen, ook op de Slotgracht.  Van deze beide wedstrijden is 
de prijsuitreiking bij Bert in het dorpshuis. Laten we ons beste hengeltje 
voorzetten. Het Bestuur.


