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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.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

DORPSGENOTEN
zoekt een serieuze

BEZORGER/STER
voor een wijk in
EGMOND-BINNEN

072-5061201
of info@belleman.nl Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider

(palliatieve) 
respijtzorg

Een oase van rust
Wij staan 

dag en nacht 
voor u klaar

Herenweg 85
1935 AH 

Egmond-Binnen
Tel: 072 – 2029163

info@thuis-lioba.nl
www.thuis-lioba.nl 

Voor een betrokken, 
betaalbaar en liefdevol afscheid.

Hortense Assink

06 200 43 222

hortenseuitvaartzorg.nl

Egmond viert de zomer
Afgelopen weekend waren de Egmondse Evenementen weer terug van weggeweest. Rommel-
markt Egmond-Binnen, Hoever Heerlijkheid en het Hoeverdorpsfeest profiteerde allemaal van 
het prachtig weer. Er was van alles te doen in zowel Egmond-Binnen als Egmond aan den Hoef. 

Foto's Rommelmarkt Egmond-Binnen: Olga Beukers

DORPSGENOTEN                                                                                      2                                                                               15 JUNI 2022 - NR. 899

Dorien Veerman

Bespreek vrijblijvend uw uitvaart
wensen. Dit geeft u en uw 
nabestaanden rust. Een gesprek met 
mij is kosteloos en u ontvangt gratis 
een uitvaartwensenformulier.

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

Afscheid 
nemen zoals 
iemand was.

Bel bij  
overlijden:

072 - 204 0440
Dag en nacht 

bereikbaar.

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
belangstelling, kaarten en bloemen die ik mocht ont-

vangen na het overlijden van mijn man, 
onze vader, opa en grote opa

Piet van der Schinkel
Namens de gehele familie,
Tineke van der Schinkel

Egmond aan Zee, juni 2022

WIL JIJ
IETS
BETEKENEN
VOOR EEN
ANDER?

Voor al onze vacatures kun je terecht op: 
werkenbijdezorgcirkel.nl

De Zorgcirkel is op zoek naar

Huishoudelijk medewerkers thuiszorg
In Egmond en Heiloo

Uren in overleg.
Meer weten of direct solliciteren? 
Neem contact op met Ramona: 
r.hopman@zorgcirkel.com

Ook 
voor 

vakantie-
werk

 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

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!

Wij danken iedereen voor het medeleven na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 

moeder en trotse oma

Kniertje Wassenaar-Stam
Het gemis is enorm, maar uw aanwezigheid, 

medeleven, kaarten en vele bloemen, verzachten 
het verdriet en vergroten de moed om verder te gaan.

Fam. Wassenaar  

Koor Erato zingt voor Oekraïne
EGMOND AAN DEN HOEF Koorgezang in een grote kerk, daar kan ik 
heel stil en nederig van worden. Na twee keer een kerstconcert te 
moeten hebben cancelen, stond Erato afgelopen vrijdagavond en-
thousiast en volledig opgeladen in een zo goed als uitverkochte Mar-
garetha Maria Alacoque. Aanleiding was het 10-jarig jubileum van 
dit Egmonds gemengd koor, dat met dit concert tevens als doel heeft 
geld in te zamelen ten bate van Oekraïense vluchtelingen. 

De muzikale leiding is als vanouds in 
zeer goede handen van dirigente Mar-
lies Meiners-Bras. Dat Marlies jaarlijks 
het koor traditionele knappe kerstar-
rangementen laat zingen, was me be-
kend. Maar een concert in juni vraagt 
natuurlijk een andere stemming qua 
repertoire. Persoonlijk haal ik opge-
lucht adem als ik op een program-
mablad zie dat hedendaags populair 
genre niet persé is meegenomen 
maar sec gekozen wordt voor mooie 
melodieën en lyrics. Een zorgvuldige 
selectie is in dit geval daarvoor uit de 
muziekhoed getoverd en in alle arran-
gementen is die zorg terug te vinden. 
Marlies, complimenten daarvoor! No-
tabene twee klassieke werken uit de 
kast van de Bach-familie en Anthem 

uit de musical Chess - het vraagt 
enige lef.

De Oekraïense Alina vertaalt een ge-
dicht voor haar aanwezige familie 
en die komt bij publiek binnen. Yes-
terday, Tears In Heaven en You Raise 
Me Up voelen als een bewust geko-
zen associatie met vrijheid, liefde en 
solidariteit. Als het koor driestemmig 
en onverwacht voluit gaat, heeft het 
ons geheel bij de kladden. Ja, dit wil-
len we! Het combo bestaat uit Atie 
List (piano), Anke Buringa (dwarsfluit), 
Nellie Borst (cello), Frank Melker (ca-
jon), Leo Stam (bugel/trompet) en 
Peter Smit (gitaar en combo-arrange-
menten). Mooie avond. Goed gedaan, 
Erato! - Marion van Dam
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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

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

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

Iedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur

Nieuw : Vakantiewoning-
beheer Egmond

Wij maken van jouw huur-
ders onze gasten!

Onderdeel van Egmond Holiday
Angreth Knook

www.egmondholiday.nl
06 21515078

*Financiële- en salarisadministraties
*Jaarrekeningen

*Belastingaangiften (zakelijk/privé)
*Belastingadviezen

Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen
Telefoon 072-5070599 / 06-22659285   E-mail: erffra@outlook.com
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Administrations

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

ALLE DAGEN VANAF 9 UUR GEOPEND
Oude Schulpweg 18 - Egmond-Binnen

072-5062888 reserveringen@nieuwwestert.nl

“Mooij gezien”     

Mijn Amerikaanse avontuur in USA
In mijn carrière heb ik veel mooie reizen gemaakt naar vele landen. Meestal zag ik weinig 
van een land omdat ik als sportfotograaf van de luchthaven naar het hotel ging, daarna naar 
het stadion, weer terug naar het hotel om de andere dag weer huiswaarts te keren. Voor mijn 
werk en vakanties heb ik in totaal 61 landen bezocht. 

Amerika
Toen ik na het winnen van de World 
Press Photo in 1974 met een fotoserie 
van het Formule 1 ongeluk van Roger 
Williamson op Zandvoort naar Ame-
rika vertrok om stage te gaan lopen 
bij de New York Times dacht ik, dat 
is het beloofde land waar ik naar toe 
wil. Hoe anders pakte dit allemaal uit. 
Het begon al op de luchthaven van 
Kennedy Airport waar iemand stond 
te wachten met een bordje in zijn 
hand van Mr. Mooij. Ik voelde mij al 
een echte VIP die afgehaald werd. Ik 
stapte op deze man af en stelde mij 
voor. Hij nam mijn twee koffers in zijn 
handen mee, ik had zelf mijn handen 
vol aan mijn fotokoffer en een grote 
tas. We liepen ongeveer een kilome-
ter over de immense parkeerplaats 
naar een grote Amerikaanse slee in 
leger kleur. Bij de auto aangekomen 
deed deze mijnheer mijn koffers in 
de laadbak van de auto en zag toen 
op de fotokoffer van mij dat ik Cor 
Mooij fotograaf was. Hij vroeg aan 
mij “are jou Mr. Mooij from the Army? 
“waarop ik antwoordde “Nee ik ben 
fotograaf “dan bent u de verkeerde 
Mr. Mooij en hij haalde mijn koffers 

uit de laadbak, zette deze op de par-
keerplaats en liep weg. Daar stond 
ik dan in de zinderende hitte (32c) 
op een Amerikaanse luchthaven. Het 
kostte mij veel moeite om naar een 
taxistaanplaats te lopen met al die 
bagage maar het lukte mij uiteindelijk 
wel. Ik sloot aan in de rij voor een taxi 
en liet mij brengen naar Time Square 
waar het gebouw van de New York 
Times was gehuisvest. Ik werd door 
de chef fotoredactie, John Mc-Dermot 
opgehaald bij de portier beneden in 

het immense gebouw (48 verdiepin-
gen) en wij gingen naar zijn kantoor. 
Na het nuttigen van een kop koffie 
kreeg ik tijdens het gesprek een week 
gevoel vanbinnen, ik had al een dag 
achter de rug met 6 uur tijdsverschil. 
Van de beroepsbond voor fotografen 
en de grafische industrie, een soort 
vakbond FNV, kreeg ik te horen dat 
ik als buitenlander geen werkzaam-
heden mocht verrichten binnen het 
gebouw en ik ook geen stage mocht 
lopen. Ik zakte in elkaar van emotie 
die bij mij opspeelde. Aan het einde 
van de dag ging ik met John mee naar 
zijn huis alwaar zijn vrouw een bed in 
de logeerkamer had klaargemaakt en 
voor het avondeten een lekkere kip 
had gegrild met vruchten en gebak-
ken aardappelen daarbij. Door de 
oververmoeidheid en de teleurstel-
ling kreeg ik haast geen hap door de 
keel en moest tot overmaat van ramp 
en de spanning ook nog overgeven. 
Ik schaamde mij dood! De volgende 
dag door het drukke verkeer op een 
achtbaansweg in een dikke Ameri-
kaan naar Times Square om een rond-
leiding te krijgen in het gebouw van 
de meest toonaangevende krant van 
Amerika.  Er moest ook een oplossing 
voor mijn probleem worden gevon-
den, ik had immers een vliegticket zelf 

Energietoeslag kan worden 
aangevraagd
De energieprijzen stijgen. Dat betekent dat u veel meer moet 
betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom één 
keer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. 
De hoogte van het bedrag is maximaal € 800 netto per huis-
houden. Veel mensen met een laag inkomen, die bij de ge-
meente bekend zijn, hebben de toeslag reeds uitgekeerd ge-
kregen.

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de toeslag?
De toeslag is bedoeld voor mensen 
met een laag inkomen. De inkomens-
grens is 120% van het sociaal mini-
mum. Hoeveel dat is, is afhankelijk 
van uw situatie. Kijk op
www.bergen-nh.nl/energietoeslag 
voor de precieze voorwaarden.

Hoe vraagt u de toeslag aan?
Inwoners die (bijzondere) bijstand 

ontvangen of een minimaregeling, 
hebben de toeslag automatisch ge-
kregen. Zij hebben hierover een brief 
ontvangen. Heeft u geen brief ontvan-
gen en denkt u ook recht te hebben? 
Vraag de toeslag dan aan via:
www.bergen-nh.nl/energietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij de 
aanvraag? Neem dan contact 
op via 072 888 00 00.

Foto Wedstrijd Dorpsgenoten

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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Doe mee aan de fotowedstrijd van de week in Dorpsge-
noten. Er zijn aan het eind van het jaar mooie prijzen 
te verdienen gesponsord door Cameraland in Alkmaar.
De winnende overall foto krijgt tevens de Wisseltrofee 
voor 1 jaar in zijn of haar bezit.
Ik roep u op mij via de mail in hoge resolutie een foto 
op te sturen waarvan er één in Dorpsgenoten gepubli-
ceerd zal worden als de beste foto van de week. 
Mail uw beste foto naar info@dorpsgenotenegmond.nl  
Veel succes!! Cor Mooij

De winnaar van deze week is; Dick Dijkman met een 
foto waar de reiger staat te loeren op een kikker, een 
visje of een kikkervisje.

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Ziet uw groe-
penkast er nog 
zo uit? 
 
Oude “stoppen” en 
geen, of oude,    
aardlekschakelaars, 
kunnen een levens-
gevaarlijk risico   
vormen.. 
 
 
 
 
info@mgvisser 
elektrotechniek.nl 

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

Babyopvang
Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
Flexibele opvang

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG 
DE POPPENKAST

Natuurgerichte  
opvang in Egmond

Gezocht: kinderburgemeester
Thomas Meereboer is vanaf begin 2021 kinderburgemeester 
van de gemeente Bergen. Hij stopt er mee. Dus de gemeente 
Bergen is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester en 
roept kinderen op, die nu in groep 6 of 7 zitten, om te sol-
liciteren. 

Burgemeester Lars Voskuil vindt het 
belangrijk om ook de mening en idee-
en van kinderen te horen. Dit helpt 
hem om zijn werk goed te kunnen 
doen. Met kinderburgemeester Tho-
mas heeft hij daarom regelmatig over-
leg. Daarnaast bezoeken ze samen 
belangrijke gebeurtenissen. Zoals de 
intocht van Sinterklaas, Koningsdag, 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 

Kinderburgemeester Thomas Meere-
boer: “Ik vind het heel leuk om kinder-
burgemeester te zijn. Het afgelopen 
anderhalve jaar heb ik mooie, bijzon-
dere en leuke dingen gedaan als kin-
derburgemeester. Ik heb bijvoorbeeld 
het eerste jeugdlintje uitgereikt aan 
een jonge held uit de gemeente Ber-
gen. En het was ook bijzonder om een 
nieuwjaarsvideo met de burgemeester 
op te nemen in de vuurtoren van Eg-
mond. Helemaal bovenin de toren!’ 

Wat voor kinderburgemeester 
zoekt de gemeente Bergen?  
De gemeente zoekt  iemand die het 
leuk vindt om met mensen om te 
gaan, kinderen en volwassenen. Ie-
mand die een vlotte babbel heeft en 
graag zijn of haar mening geeft. En 
die  het belangrijk vindt dat wensen 
en ideeën van kinderen worden be-
sproken met het college en de ge-
meenteraad. 

Hoe kunnen kinderen sollicite-
ren?
Dat kan door een brief te sturen voor 
10 juni 2022 naar: kinderburgemees-
ter@bergen-nh.nl.  Vertel in de brief 
iets over jezelf, waar je woont, hoe 
oud je bent, op welke school je zit 
en in welke groep. Vertel waarom je 
kinderburgemeester wilt worden en 
vergeet natuurlijk je naam, adres en 
e-mailadres niet in de brief te vermel-

Samen koken in Egmond a.d. Hoef
De Aanschuiftafel van Egmond aan den Hoef is op zoek naar 
mensen die samen willen koken voor buurtgenoten. 1 x per 
maand koken we op vrijdagavond een driegangen menu in 
het dorpshuis Hanswijk. 

Je hoeft geen horeca ervaring te heb-
ben, het mag natuurlijk wel. Je sociale 
hart op de juiste plaats hebben is min-
stens zo belangrijk. Vind je het leuk 
om samen met anderen te koken ? 

Neem dan contact op met Marja Vlaar 
van Stichting Welzijn Bergen.
Bel 06 29073575 of mail: m.vlaar@
welzijnbergen.nl

KPBiking
Uitslag: 1. Vincent Beentjes Castricum 49.38 min PR 2. Ben Visser Eg-
mond aan Zee 50.36 min PR 3. Koen Konst Castricum 50.57 min PR 4. 
Wout Bakker Heiloo 53.24 min 5. Peter Jansen Akersloot 56.14 min 6. 
Emiel Prins Egmond aan Zee 57.15 min 7. Yvonne Zomerdijk Limmen 
58.39 min 8. Barry Schrama Akersloot 60.39 min
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Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

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  

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Sandy Slingerland

persoonlijke dienstverlening
In en om uw huis 

of op kantoor

Voor alle situaties waarin een 
handje erbij prettig is

T. 06-34856703 

of Facebook

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

betaald voor de duur van zes weken. 
Uiteindelijk werd ik in een YMCI-
house ondergebracht, een hotel dat 
lijkt op een soort jeugdherberg, om-
dat dat voor mij het goedkoopste 
was. Ik begreep hieruit dat ik dus 
geen vergoeding zou ontvangen. Het 
hotel moest ik dus ook zelf betalen. Ik 
kreeg te horen dat ik iedere dag wel 
mijn filmpjes kon laten ontwikkelen 
bij de fotolaborant van de krant maar 
stagelopen was er niet bij. Goh wat 
een troost. 
Toen ik eenmaal in het hotel zat ben 
ik eerst op zoek gegaan naar een 
NMB-bank (nu ING) om mijn travel-
lercheques in te wisselen voor dol-
lars waarmee ik het hotel in ieder 
geval vooruit kon betalen voor mijn 
zes weken lang verblijf. De American 
traveller cheques kon ik niet niet een 
bank inwisselen. Uiteindelijk heeft 

een Nederlandse directeur van de 
ABN-bank mij ter wille willen zijn 
door de cheques in te wisselen. Met $ 
1500,00 op zak liep ik terug naar mijn 
hotel. Onderweg bij een restaurant 
sprak ik een kale donkere man aan, 
die op mij een betrouwbare indruk 
maakte, welke richting ik het beste 
naar mijn hotel kon lopen. Hij legde 
mij het uit en ik vroeg hem een kop 
koffie met mij te drinken in het res-
taurant. Het was een aardig gesprek 
en na een half uurtje betaalde ik met 
mijn zojuist omgewisselde cheques in 
dollars de rekening en vertrok ik na 
hem de hand te hebben geschut. 

Overval
Wat er tussen het moment van kof-
fiedrinken en de weg naar mijn hotel 
met mij gebeurde is met geen pen te 
beschrijven. Drie straten voor mijn 
hotel kwamen vier zwarte mannen 
mij tegemoet die mij bij het passeren 
vastpakten, een links en rechts en een 
van voren terwijl de vierde man een 
pistool tegen mijn hoofd hield. De 
derde man griste de enveloppe met 
geld uit mijn binnenzak en sloeg mij 
tegen de grond. Ik was in shock en 
kon geen geluid uitbrengen dat ik 
werd overvallen. De dieven zetten het 
op een lopen en ik lag verbouwereerd 
op de grond. Hoe wisten zij dat ik 
daar geld in had zitten. Zou die aar-
dige donkere man hun ingelicht heb-
ben? Toen ik aangifte ging doen bij 
de New York Police kreeg ik zelfs een 
compliment dat ik niet geschreeuwd 
had want anders hadden ze een kogel 
door mijn hoofd geschoten. Gedesillu-
sioneerd en vol van verdriet en emotie 
trok ik mij terug in mijn hotelkamer en 
sloot mij drie dagen op. Ik moest toch 
een keer eten dus waagde ik mij bui-
ten mijn kamer. Bij de lift op de zeven-
de verdieping stond een blanke man 
met een grote rugzak op. Aan de bui-
tenkant hing een Hollands vlaggetje 
waarop ik aan hem vroeg of hij mis-
schien uit Nederland kwam. Hij be-
vestigde mij met een kort “Ja” waar-
op ik hem meteen om zij nek vloog 
en hij niet wist wat hem overkwam. 
Nadat ik kort mijn verhaal had ge-
daan ben ik met hem terug naar mijn 
kamer gegaan en hebben we samen 
wel een uur met elkaar gesproken. Hij 
vertelde mij dat hij de kunstschilder 
René Bronee was en dat hij bezig was 
zijn expositie voor te bereiden in het 
Madison Square Garden Centre. Hij 
nodigde mij uit met hem mee te gaan 
naar zijn hotel in de 49th street. “Ik 
heb daar een appartementen suite 
gehuurd met 5 kamers, jij kan wel een 
kamer van mij krijgen, dan ben je in 
ieder geval onder dak”. Ik kon hem 
wel zoenen. Toen we mijn spullen 
hadden gepakt gingen we naar zijn 
hotel. “Weet je wat” zei hij “bij LIFE 
werkt een Nederlandse fotograaf, Co 
Rentmeester, een topper, die gaan we 
bellen en kijken of die iets voor jou en 

mij kan betekenen”. René liet er geen 
gras over groeien en kreeg hem direct 
via de telefoon te pakken. Nadat hij 
Co Rentmeester, die met een Vietnam 
oorlogsfoto de hoofdprijs in de World 
Press Photo had gewonnen, had uit-
gelegd over mijn situatie waarin ik 
verzeild was geraakt stelde hij voor 
om direct met een taxi naar hem toe 
te komen. Plotseling zag ik weer licht 
aan de horizon, blij dat er nog men-
sen zijn die om mij gaven, en gelukkig 
geen vervelende vakbondsmensen die 
je liever kwijt als rijk waren.

TIME LIFE
Aangekomen bij deze sympathieke 
fotograaf  Co Rentmeester, die mij 
direct geruststelde en ons een kop 
koffie bracht in zijn kantoor op de 9e 
etage wat vol hing met schitterende 
foto’s, kwam hij direct to the point. 
“Hoeveel films heb je nodig en hoe-
lang ben je van plan hier te blijven”. 
Ik vertelde hem mijn verhaal over de 
overval en wat mij bij de krant de New 
York Times is overkomen. Ik zei dat 
ik ongeveer zes weken kon blijven. 
”Morgen heb ik een leuke opdracht 
te doen en als je wilt kan je met mij 
mee”. Het was een reclame opdracht 
voor een juwelier, want ook daar werd 
hij voor gevraagd. We spraken af en 
hij gaf mij 40 films mee, “dan kan je 
voorlopig vooruit, als ze vol zijn dan 
ontwikkelen wij ze hier voor je”. We 
keerden blij terug naar het hotel en 
René zocht contact met het Madison 
Square Garden voor zijn expositie. De 
volgende dag naar Co om met hem 
de opdracht te doen die hij had gekre-
gen. Ik keek mijn ogen uit hoe hij de 
opdracht vervolmaakte met dubbele 
beelden en een uitstekende compo-
sitie. Inmiddels kreeg ik ook een op-
dracht van People Magazine om de 
500 Miles autorace op Indianapolis te 
fotograferen en daar samen met Co 
heen te vliegen. Hij moest de cover 
maken van A.J. Foyt en ik twee pa-
gina’s zwart/ wit binnenin. Het werd 
een weekend van mijn leven. Juist op 
de grote race dag begon met daar te 
streaken. Mensen die over het hoge 
hek klommen en de baan oprenden 
om zich daar uit te kleden en juichend 
over de baan liepen, terwijl de auto’s 
met zo’n 280 km per uur over het as-
falt scheurden. Deze zeer gevaarlijke 
stunt van zowel dames als van heren 
bracht mensenlevens in gevaar en de 
race werd stopgezet. Na een onder-
breking van 10 minuten vervolgde 
men de race weer om later wederom 
weer te stoppen voor nog een paar 
gekken die het streaken wel een uit-
daging vonden. Een ouwe man van ik 
schat hem zeker 70 jaar oud klom na-
kend boven op de starttoren maar viel 
hiervan af boven op het prikkeldraad 
wat daar onder zat boven op het hek. 
Onder het bloed werd hij hieruit ge-
haald en afgevoerd. Het nieuws was 
ook op de redactie doorgedrongen 
en men besloot na het zien van mijn 
fotomateriaal om er acht pagina’s aan 
te besteden. Ik was zo trots als een 
pauw dat men daartoe besloot. De 
cover zag er gelikt uit met de foto van 
A.J. Foyt, de held, met binnenin mijn 
foto’s op pagina 5 t/m 13. Toen ik 
later om mijn negatieven vroeg kreeg 
ik te horen dat als je opdracht had 
gekregen om een evenement te foto-
graferen en alles betaald werd, je op-
drachtgever eigendom is van je mate-
riaal. Ik was nog maar een groentje en 
snapte daar niets van, maar Co zei mij 
dat het een normale gang van zaken 
is in Amerika. Weer wat geleerd dus.
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verse hollandse kippendijenfilets
                 topkwaliteit uit middenmeer  heel kilo voor maar
botermalse runder entrecotes
                 topkwaliteit uit de beemster  2 stuks voor maar
mooie varkenshaas
                 topkwaliteit uit de beemster   500 gr. voor maar

eigengemaakte kip cordon bleueigengemaakte kip cordon bleu
  met ham en kaasmet ham en kaas  3 3 stuks voor maarstuks voor maar10,9810,98

biologisch

biologisch

biologisch

11,9811,98

9,989,98

10,9810,98

de allerlekkerste

smullen maar

de lekkerste

lekker met pepersaus

De Woerdense Kaasboer

Bij aankoop van kaas

Da’s goedkoop BLACK LABEL (oude snijbare kaas)
                                                                   Da’s goedkoop     500 gram   4,95

BELEGEN KOMIJN                                              500 gram   4,95

Bij aankoop van KAAS 10 eieren (middelmaat)
                                                  (max 2 p klant) 1,00

Bij u op de markt

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse SLOFJES aardbei, caramel, appel-kaneel 
                                                                               4 voor € 7,- en 8 voor € 12,50
AMERICAN COOKIES chocolade, tripple chocolat, macademia 
                                                                                      5 voor € 5,50 + 5 gratis!!!
Lever de advertentie in en ontvang  pizza bolognese 4 voor € 1,-

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

heel kilo

Super zoete MANDARIJNEN                   2 kilo € 4.95
Nieuwe oogst FRIESLANDERS               4 kilo € 4.95
Hand en Pers SINASAPPEL (Maroc) 20 stuk € 3.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op het pleintje in 
Egmond aan Zee van 8.00-14.00 uur let oplet op

Hollandse Nieuwe Haring vangst 2022 
p.st. € 2,50   5 voor € 11,- met de bon 6e GRATIS

alleen voor 65 plus 3 voor € 5,50
Warm gebakken KIBBELING 250 gr € 5,-  500 gr € 8,-
                                                                   met de bon kilo € 15,-
Verse ZALM FILETS van kilo € 29,50                met de bon kilo € 19,95
Ouderwets GEROOKTE PALING (IJsselmeer) 
                            van 500 gr € 27,50 met de bon 500 gr € 17,50

Top Kwaliteit

vers schoongemaakt

heerlijk gekruid

om te zuigen

Uitvoeringsagenda parkeerbeleid naar gemeenteraad 

Hoe wordt het parkeerbeleid uitgevoerd en wat 
kan verbeterd worden?
Het college heeft op 10 mei 2022 besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vast-
stelling aan de raad aan te bieden. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en wanneer 
het parkeerbeleid stap voor stap uitgevoerd wordt en wat verbeterd kan worden. De uitvoe-
ringsagenda bevat de actiepunten die komen uit de in november 2021 vastgestelde Nota 
Parkeerbeleid 2021 gemeente Bergen en ook de aangenomen moties en amendementen van 
de raad zijn erin verwerkt.
ONDERDELEN UIT DE UITVOERINGSAGENDA:
Invoer betaald parkeren in weekenden winterperiode
In de uitvoeringsagenda is ervoor gekozen om tijdens de wintermaanden (november t/m februari) in Schoorl, 
Bergen aan Zee en Egmond aan Zee alleen parkeergeld te vragen tijdens de weekenden. Het voorstel is om 
de maatregel op 1 januari 2023 in te laten gaan. 
Afschaffen van parkeervergunningen voor strandhuisjes in Egmond aan Zee 
Het afschaffen van ongeveer 250 parkeervergunningen voor strandhuisjes in Egmond aan Zee wordt stopge-
zet volgens de door de raad aangenomen motie. Dat gebeurt pas als aan de voorwaarde wordt voldaan dat 
er een alternatief wordt gevonden bijvoorbeeld in de vorm van een transferium. 
Aanpassing bezoekersregeling digitaal parkeren
Door het digitaliseren van de parkeervergunningen kwamen een paar knelpunten naar boven. Allereerst 
wordt het al bestaande beleid met een maximale parkeerduur voor bezoekers van vier uur als te kort ervaren. 
Ten tweede blijkt een knelpunt te zijn dat er slechts een auto tegelijk gebruik kan maken van de bezoekers-
vergunning. Het college stelt voor om met een jaarsaldo van 600 uur te gaan werken en inwoners zo de 
mogelijkheid te geven om de bezoekuren flexibel in het jaar in te zetten. 
Ook komt de mogelijkheid tot maximaal 3 kentekens tegelijk bij de bezoekersvergunning actief te gebruiken. 
Reguleren parkeren van tractoren 
Er wordt een stickersysteem ingevoerd om het parkeren van tractoren op de openbare weg te reguleren. 
Tractoren waarvoor een kentekenregistratie niet verplicht is worden geregistreerd en voorzien van een sticker 
als men in aanmerking wil komen voor een parkeervergunning. De hoogte van het tarief en het moment van 
invoering moet nog worden bepaald. Ook voor het stallen van bootjes op de openbare weg zal een plan 
worden uitgewerkt. 
Transferium
Er komt een pilot voor een transferium in 2022 van Egmond aan den Hoef Hogedijk Zeevogels naar het strand 
in Egmond aan Zee om vast te kunnen stellen of wij hiermee parkeerdruk beter kunnen reguleren en daarmee 
onze inwoners en ondernemers de broodnodige verlichting kunnen brengen. Als de pilot een succes is, wordt 
gekeken of een transferium ook elders in de gemeente kan worden ingezet. 
Mobiliteitsvisie opleveren binnen twee jaar
Binnen twee jaar gaat het college een mobiliteitsvisie opleveren en de daarbij behorende startnotitie eerst 
voorleggen aan de raad. In de visie wordt onder andere ook het fietsverkeer en openbaar vervoer meegeno-
men. 
Vervolg
Als de uitvoeringsagenda is vastgesteld door de raad, kan de gemeente niet alles in één keer oppakken. 
Daarom worden de onderwerpen stuk voor stuk uitgevoerd. Verwachting is dat de meeste maatregelen voor 
2024 zijn genomen en de projecten zijn uitgevoerd. 

EGMOND ALMANAK

JUNI:

WO 15 16:00 Braderie/Voor-

straat / Avond 4 DAAGSE

DO 16 Avond 4 DAAGSE

VR 17 19:00 Vissersmonu-

ment / viering 100 jaar / 19:30 

Viering 100 jaar Vissersmo-

nument in de St. Agnes kerk / 

20:00 Hanswijckers in de Beun 

Heiloo 

ZA 18 10:00 Garage Sale op de 

Bisschopskroft 35

ZA 18 11:00 “Zâalnêelden” bij 

Maritiem Centrum / 15:00 + 

20:00 Hanswijckers in de Beun 

Heiloo / “Claes Teunisz” bij 

Maritiem Centrum 

ZO 19 16:00 “The Blouzz” in 

Hoeve Overslot 

WO 22 16:00 Braderie/Voor-

straat 

ZO 27 16:00 “Peters’s Experi-

ence” in Hoeve Overslot 

WO 29 16:00 Braderie/Voor-

straat 

CHILL 

DO 16 18:00 Live music 

MUSEUM VAN EGMOND(-

Zee) 

WO 15 19:00 Demonstratie 

Netten Boeten WO 22 19:00 

Demonstratie Netten Boeten 

STRAND NOORD 

ZO 19 11:00 Bunkermuseum 

Jansje Schong is open 

POSTAANZEE 

WO 15 13:30 Spelletjes / 19:00 

Dunes and Dragons DO 16 

10:30 Spaans / 13:30 Zingen-

aanZee VR 17 13:30 Kaarten 

maken + Klaverjassen / 14:00 

Creatief MA 20 10:00 Digiwijs 

aan Zee + Wandelen ook 

13:15 en 13:30 WO 22 13:30 

Spelletjes / 19:00 Dunes and 

Dragons 

EYMAPLEIN 

DO 16 08:00 Markt tot 14:00 

HANSWIJK 

DO 16 10:00 Koffie en Spel-

letjes 

SCHULP 

WO 15 13:30 Klaverjassen DO 

16 12:00 Eettafel VR 17 10:00 

Gezond Natuur Wandelen ZA 

18 20:00 Poetische klanken 

in beeld DI 21 15:00 Biblio-

theek Spreekuur WO 22 10:30 

Woensdagochtend Cafe / 

14:00 Bingo 

TROMPSTRAAT 2 

DO 16 10:00 Open Huis 

VUURTORENPLEIN 

ZO 19 11:00 Vuurtoren open 

voor publiek 

CREACTIEF 

DO 16 10:00 Computerkunde 

/ 13:30 Biljarten MA 20 13:30 

Biljarten DI 21 09:00 Wande-

len / 14:00 Inloopsoos 

EXPOSITIES: 

* Het ademt Derp en Eg-

mond '40-'45 Museum van 

Egmond (Zee) dagelijks 14-17 

u tot 31-10

* Lioba de Geus-Liefting 

in Dorpshuis 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 Vic-

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

Egmont t/m oktober.

Zomerdrive Torenduin  Uitslag 7 juni 2022
1.Marouschka v.d. Pol en Jos d. Waard 68,33% 2.Ria Schut en Martin 
Gouda 60,83% 3.Marjorie en John Hopman 60,00% 4.Anneke Onrust 
en Gerard Goot 57,50% 5.Thea Rosendaal en Bert Dekker 51,67% 
6.Rob Hallewas en Cees Imming 45,14% 7.Luc Mossel en Niek tBuck 
42,50% 8.Afra Zentveld en Lammy v.Deursen 38,19% 9.Henk Bok en 
Gerard Scholten 32,64%
M.u.v. 28 juni iedere dinsdagavond zomerdrive. Aanvang 19.30 uur In-
schrijven kan tot 19.25 uur. Kosten 2,50 euro p.p.

Hollands Nieuwe weer verkrijgbaar
Vandaag 15 juni wordt het nieuwe haringseizoen geopend, 
traditioneel met de veiling van het eerste vaatje. Haring zit 
bij Nederlanders in het bloed. Al meer dan duizend jaar is de 
vis een belangrijk onderdeel van ons menu, en van onze eco-
nomie.

Geschiedenis haringvangst
In Nederland eten we al eeuwenlang 
haring. De vroegste bewoners visten 
vooral voor eigen gebruik. Zo rond 
het jaar 1000 noopte de groei van 
de bevolking van de Nederlanden tot 
nieuwe initiatieven, waaronder de ha-
ringvisserij.

Haringkaken is ouder
Bij het haring kaken worden kieuwen, 
hart, maag en galblaas van het dier 
verwijderd op de rezel, een aanhang-
sel van de maag, na. Hierin zitten 
enzymen die voor de rijping van het 
visvlees zorgen. Traditioneel wordt 
verteld dat Willem Beukelszoon in de 
14e eeuw het haringkaken uitvond. 
Recente onderzoeken laten zien dat 
de werkelijkheid anders is. In 1994 on-
derzocht Archeozoöloge Dr. Inge Bød-
ker Enghoff het 12e -eeuwse vissers-
dorp Selsø-Vestby aan het Roskilde 
Fjord en vond in een afvalkuil resten 
van honderden haringen die onmis-
kenbaar gekaakt waren. Het principe 
bestond dus al. Maar Beukelszoon 
was waarschijnlijk wel de eerste die 
overstapte op kaken en zouten aan 
boord van het schip in plaats van aan 
land, waardoor de kwaliteit van de 
haring met sprongen vooruitging. Het 

kaken en zouten maakte dat haring 
kon uitgroeien tot volksvoedsel num-
mer één, en dat vele eeuwenlang. Het 
was goedkoop, voedzaam, en rede-
lijk houdbaar. De haringvisserij werd 
'grote visserij' genoemd, omdat het 
een economische factor van belang 
was. Het vangstseizoen begon op 24 
juni (Sint Jan).

Aanjager van de economie
De haringvisserij zorgde voor veel 
werk bij scheepsbouwers en -repa-
rateurs, toeleveranciers als kuipers, 
touwslagers, nettenboetsters, en zout-
zieders Naar schatting werkten voor 
iedere man op zee twee mannen aan 
wal. De ervaringen die door de ha-
ringvisserij werden opgedaan vonden 
hun weg naar de grote vrachtvaart. Zo 
stond deze branche aan de basis van 
de economische voorspoed van de 
Gouden Eeuw en van Nederland als 
grote zeevarende natie. Tegenwoordig 
zijn de schepen complete fabrieken en 
gaat alles machinaal.
Vanaf donderdag 16 juni is de eerste 
Hollandse Nieuwe weer verkrijgbaar 
op de Egmondse markt bij vishandel 
De Graaf uit Spakenburg. (zie de ad-
vertentie op pagina 6) Het is op 15 
juni ook het begin voor de landelijke 
verkoop.

Foto’s en tekst Cor Mooij

Op zomerse dagen gratis parkeren en met de bus naar 
het strand in Egmond aan Zee

Transferium aan Hogedijk 
Dit jaar zorgt de gemeente Bergen op zomerse dagen in juli 
en augustus voor een overstappunt in Egmond-Binnen (lees 
Egmond aan den Hoef). Aan de dorpsrand komt er een par-
keerterrein beschikbaar waar bezoekers hun auto kunnen par-
keren en vervolgens in een bus kunnen stappen die ze naar 
het strand brengt. Het parkeerterrein ligt aan de Hogedijk in 
Egmond aan den Hoef bij tennispark Hogendijk en VV Zee-
vogels. De bus brengt de bezoekers naar de boulevard in Eg-
mond aan Zee. 

De gemeente Bergen is een prachtige, 
veelzijdige gemeente. Veel bezoekers 
weten daarom hun weg te vinden 
naar de bijzondere dorpskernen Ber-
gen, Egmond en Schoorl. Vooral bij 
mooi weer vangt de gemeente veel 
toeristen en recreanten op. De toeris-
ten en recreanten zijn welkom, maar 
zorgen tegelijkertijd voor een hoge 
verkeers- en parkeerdruk. Hierdoor 
ontstaat wrijving op het gebied van 
bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit 
geldt voor zowel de bewoners, de 
ondernemers, de recreanten maar ook 
voor nood- en hulpdiensten. De par-
keerdruk wordt veroorzaakt door een 
tekort aan beschikbare parkeerplek-
ken in de kernen, op de zogenoemde 
piekmomenten.

Wethouder Erik Bekkering: “De wens 
voor een transferium in Egmond aan 
Zee bestond al lange tijd. Het college 
heeft hiernaar geluisterd en dit in het 
pasgeleden vastgestelde parkeerbe-
leid meegenomen. Het gaat dit jaar 
om een proef, maar ik heb er vertrou-
wen in dat het een geslaagde proef 
wordt en dat het mogelijk een vervolg 
krijgt.”

Op warme, zonnige dagen open
Als volgens de weersvoorspellingen 
de zon flink gaat schijnen en de tem-
peratuur boven de 25 graden komt, 
gaat het transferium open. Per week 
wordt via verschillende mediakanalen 
van gemeente Bergen aangegeven 
welke dagen dit zijn. Het transferium 
is open vanaf 10.30 uur. De eerste 
shuttlebus vertrekt dan vanaf het par-
keerterrein naar Egmond aan Zee. De 
laatste rit is om 19.30 uur vanaf de 

boulevard in Egmond aan Zee naar de 
Hogedijk. Het streven is om elk kwar-
tier vanuit beide plekken (parkeerter-
rein en boulevard) een bus te laten 
vertrekken. Er kunnen maximaal 24 
personen mee in de bus. 

Keuze voor Hogedijk 
Voor de Hogedijk in Egmond-Binnen 
is gekozen, omdat dit een bestaand 
parkeerterrein is van zo’n 100 open-
bare parkeerplekken. Dit is een mooi 
voorbeeld van dubbelgebruik en het 
zo goed mogelijk gebruikmaken van 
de parkeercapaciteit in de gemeente 
Bergen. In de maanden juli en au-
gustus worden de parkeerterreinen 
namelijk minder gebruikt door de 
omliggende sportverenigingen, op 
een aantal toernooidagen na. Tijdens 
de toernooien zal het gebruik van het 
transferium aangepast worden. 

Proefproject  
De inzet van het transferium is een 
pilot, een proefproject. Het gaat dan 
ook om maximaal 25 dagen. Door 
de pilot kan de gemeente kijken of 
strandbezoekers te verleiden zijn om 
op een andere manier bij hun bestem-
ming te komen. Na de zomer wordt 
besproken of het succesvol is en of er 
een vervolg komt. 

Als lokale ondernemers mee willen 
doen met de pilot, door bijvoorbeeld 
het aanbieden van fietsverhuur, zijn 
ze van harte welkom. De gemeente is 
hierover in gesprek met de onderne-
mersvereniging Egmond aan Zee. 

Gratis parkeren en gebruik bus
Het gebruik van het parkeerterrein en 
van de shuttlebus is gratis.
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Talent schittert in De Beun op 17 en 18 juni
Musicaltheater Hanswijckers speelt August Rush
Dat een musicalvereniging in een klein dorp professionele voorstellingen op de planken kan 
brengen die indruk maken, bewijst Musicaltheater Hanswijckers uit Egmond. De Noord-Hol-
landse musicalvereniging, onder meer kweekvijver van talent, belooft ook in het weekend van 
17 en 18 juni een fantastische voorstelling te laten zien. Dit jaar de musical 'August Rush' in 
theater De Beun in Heiloo. 

Bij Musicaltheater Hanswijckers 
speelde ooit de bekende musical-
ster Jim Bakkum en ook andere 
ex-leden verdienen nu hun brood 
in de musical- en theaterwereld. 
Bijzonder is ook dat Hanswijckers-
geluidsman Jan van Dijk dit jaar 
de Musical Award voor beste ge-
luidsontwerp ontving en dat de 
huidige hoofdrolspeelster Femke 
Koot het afgelopen jaar speelde 
in de landelijke musical 'Sound of 
Music’. “Maar ik ben net zo trots 
op de kinderen die niét het vak in 
gaan en leden die hier meer zelf-
vertrouwen krijgen. De kracht van 
de Hanswijckers zit hem in de vei-
lige sfeer, écht inhoudelijk beter 
leren acteren, zingen en dansen 
en bijvoorbeeld samenwerken. 
Zo kunnen we de lat hoog leggen 
en streven we naar een ultiem 
eindresultaat. Elke kind is welkom 
om bij ons aan de slag te gaan", 
vertelt artistiek leider Sophie van 
Hecke. Zij werkt als musicalactrice, 
choreograaf en regisseur en geeft 
les aan de Frank Sanders Akade-
mie. Productieleider Remy de 
Graaf studeerde af aan de Oplei-
ding Productie Podiumkunsten en 
geeft theaterles aan jongeren. De 
Graaf: "Dit jaar werken oud-leden 
achter de schermen om anderen 
te helpen. Dat is fantastisch."

Regiofunctie
Hanswijckers gaat geen uitdaging 
uit de weg. Zo speelde de musi-
calvereniging de afgelopen jaren 
de high school-musical 'Fame', de 
muzikale comedy 'Footloose' en 
het sprookje 'SHReK'. Terwijl an-
dere musicalverenigingen nogal 
eens juniorversies voor kinderen 
laten zien, kiest Hanswijckers voor 
volledige producties. Daarnaast 
wil de vereniging het publiek 
soms ook minder bekende musi-
cals laten zien, zoals 'Pay it for-
ward'. De Graaf: "Onze vereniging 
wil ook verrassen." De geboden 
kwaliteit en werkwijze zijn aan-
lokkelijk voor jonge mensen die 
niet alleen in Egmond, Heiloo en 
Castricum wonen maar afkomstig 
zijn uit de hele regio, van Schagen 
tot en met Heemskerk. "De groep 
maakte twee keer achter elkaar 
geen voorstelling vanwege de 
coronamaatregelen. De hele cast 
trappelt nu om na drie jaar weer 
op te treden; we gaan voor volle 
zalen!"

Het verhaal van August Rush
August Rush is een nieuwe Ne-
derlandse musical waarbij schrij-
ver Fanwork zich liet inspireren 
door de gelijknamige film. Het 
verhaal gaat over het meisje 
Emma. Ze groeit op in een wees-

huis en is er zeker van dat haar 
ouders haar op een dag komen 
halen. Ze kan ze horen door te 
luisteren naar de muziek in haar 
hoofd. Als Emma na pesterijen 
in een weeshuis in New York be-
landt, vindt ze onderdak bij een 
groep straatmuzikanten. Emma 
blijkt een groot muzikaal wonder. 
Een prachtig verhaal ontvouwt 
zich in een muzikaal avontuur en 
een zoektocht. Zullen Emma en 
haar ouders elkaar vinden? Waar 
brengt haar muzikale talent haar 
en is ze wel veilig? De zoektocht 
wordt extra ingewikkeld als Emma 
een nieuwe artiestennaam aan-
neemt: August Rush. August Rush 
is een eigentijds verhaal dat past 
bij de leeftijd van de spelers. Sop-
hie van Hecke: "De hoofdrolspeler 
moet haar eigen weg zien te vin-
den in New York. Het vinden van 
je eigen pad is natuurlijk ook voor 
onze jongeren belangrijk. Verder 
zie je op het podium verschillende 
typen mensen met diverse achter-
gronden en is hoop en vertrouwen 
een thema. Het stuk is romantisch 
en spannend en heeft komische 
elementen. De musical August 
Rush is geschikt voor alle leeftij-
den vanaf 7 jaar."

Musicaltheater Hanswijckers 
speelt deze voorstelling in Thea-
ter De Beun in Heiloo op vrijdag-
avond 17 juni vanaf 20.00 uur. 
De vereniging staat zaterdag 18 
juni twee keer op de planken, om 
15.00 uur en 20.00 uur. Kaarten 
kosten 15,50 euro, inclusief een 
consumptie in de pauze. Zie voor 
meer informatie en de mogelijk-
heid online kaarten te bestellen 
www.hanswijckers.nl.

Parkeerplaatsen Sportlaan 
opgeleverd

Sven van Eijk de gemeentelijke beleidsmedewerker verkeers-
zaken stond te glunderen bij de gemeentelijke parkleerplaats 
in de Sportlaan voor het Appartementenhotel de Egmonden 
en de Hospice. Er zijn drie busplaatsen gerealiseerd en acht 
auto parkeerplaatsen. Karin Dekker en Dmitri Hendriksen uit 
Egmond aan Zee hebben enige tijd geleden Nicole Zwartelé, 
de gebiedsregiseur, hierover benaderd. 

Met name in de Zuid was het par-
keren van bussen een doorn in het 
oog. Chauffeurs lieten hun motoren 
draaien wat voor de direct omwonen-
den niet prettig was. Ook ontstonden 
er onveilige situaties. Nu heeft de ge-
meente na geluisterd te hebben naar 
hun inwoners, dit probleem samen 
opgelost. Ook het management van 
hotel Zuiderduin is hierbij betrokken 
geweest samen met de afdeling Be-
heer Openbare Ruimte. Deze parkeer-
plaats waar duurzame materialen zijn 
gebruikt en effectief is voor Egmond 
werd officieel in gebruik genomen als 
combi parkeerplaats voor bussen en 
auto’s aan het begin van het dorp. Het 
resultaat is meer autoparkeerplaatsen 
op het parkeerterrein in De Zuid, een 
verzorgde nieuwe combiparkeerplaats 
aan het begin van het dorp én tevre-
den bewoners. Heeft u ook een vraag 
aan de gebiedsregisseur: nicolezwar-
tele@debuch.nl / 06 183 00 308.- 

Tekst en foto’s Cor Mooij

DORPSGENOTEN                                                                                        8                                                                             15 JUNI 2022 - NR. 899

Veel meer plastic ingezameld
Sinds de komst van de container voor plastic, metaal en 
drinkpakken (PMD) in januari, is de hoeveelheid ingezameld 
PMD-afval spectaculair toegenomen. En wordt er veel minder 
restafval aangeboden. Wethouder Erik Bekkering is inwoners 
dankbaar voor hun inzet: “Dit is een prachtig resultaat en een 
compliment aan onze inwoners. Dat plastic was anders alle-
maal meegegaan in de verbrandingsoven. Nu kan het gere-
cycled worden en wordt er veel minder afval verbrand. Winst 
voor iedereen.”
Gemak van een container bij huis
Dit blijkt uit de cijfers over het eerste 
kwartaal verstrekt door HVC. Zij hou-
den nauwkeurig bij hoeveel er van 
welk type afval binnenkomt. In de 
gemeente Bergen werd de afgelopen 
maanden 212 ton PMD ingezameld: 
dat is tweeënhalf keer zoveel ten op-
zichte van vorig jaar, toen inwoners 
nog geen PMD-container bij huis 
hadden. Ook de kwaliteit van het in-
gezamelde PMD is goed. Wethouder 
Erik Bekkering: “Het gemak van een 
rolcontainer bij huis zorgt er voor dat 
mensen meer en beter afval schei-
den.” Tegelijkertijd is de hoeveelheid 
restafval met 27% afgenomen ten 
opzichte van hetzelfde kwartaal vorig 
jaar.

Minder restafval is minder kos-
ten
Door het apart inzamelen van PMD, 
GFT, glas, textiel en papier blijft er 
veel minder restafval over. Dat is beter 
voor het milieu en zorgt ervoor dat de 
kosten voor afval niet onnodig hoog 
worden. Want juist het verbranden 
van al dat restafval kost steeds meer. 
Dus hoe beter we ons afval scheiden, 
hoe minder hoog de kosten oplopen. 
Vanaf 2024 gaan inwoners betalen 
per keer dat zij hun container met 
restafval aanbieden. Daarom is het 
extra belangrijk om nu alvast een goe-
de start te maken met afval scheiden.

Of
Waarop wacht de wacht?
De wacht wacht op een woord.
De wacht wacht dag en nacht,of hij als wacht,

wellicht het wachtwoord hoort.                JéGé

Samen koken in Egmond a.d. Hoef
De Aanschuiftafel van Egmond aan den Hoef is op zoek naar mensen die samen willen koken 
voor buurtgenoten. 1 x per maand koken we op vrijdagavond een driegangen menu in het 
dorpshuis Hanswijk. 

Je hoeft geen horeca ervaring te heb-
ben, het mag natuurlijk wel. Je sociale 
hart op de juiste plaats hebben is min-
stens zo belangrijk. Vind je het leuk 

om samen met anderen te koken ? 

Neem dan contact op met Marja Vlaar 
van Stichting Welzijn Bergen.
Bel 06 29073575 of mail: m.vlaar@

welzijnbergen.nl
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Pretpark in Egmond aan den Hoef

Een heus pretpark in Egmond aan den Hoef? Jazeker. Op maandag 18 juli start alweer de 34e 
editie van Timmerdorp Egmond aan den Hoef met als thema: Pretpark! Na het succes van 
2021, toen er maar liefst 10 teams deelnamen, gaan we er alles aan doen om van deze editie 
een nog groter succes te maken. Zo is er dit jaar een nieuw onderdeel: de vossenjacht, die op 
woensdagmiddag 20 juli wordt georganiseerd. Reden genoeg dus om je ook dit jaar weer aan 
te melden voor een paar dagen lang timmeren en plezier maken.

Timmerdorp is bedoeld voor alle kin-
deren vanaf 6 jaar t/m groep 8 van de 
basisschool. Inschrijven gaat online 
via timmerdorpegmondaandenhoef.
nl en kan vanaf 13 juni! De deelne-
mersbijdrage is € 20,00 per persoon. 
Ouders helpen minimaal 1 dag per 

deelnemend kind. Meer informatie 
over het programma, de tijden, voor-
waarden etc. zijn op de website terug 
te vinden.

Eerste Hulp Bij Timmeren
Het succes van timmerdorp staat en 
valt met vrijwilligers. Ook dit jaar zoe-

ken we dus weer ouders, opa's, oma's 
of oudere broers en zussen die kun-
nen helpen als EHBT'er (eerst hulp 
bij timmeren), EHBC'er (eerste hulp 
bij catering), als vaste hutouder of in 
de organisatie van timmerdorp. Voor 
de nieuw te organiseren vossenjacht 
zoeken we ook nog vrijwilligers die 
verkleed als vos langs de route puz-
zelstukjes uit willen delen aan de 
groepjes. Aanmelden van hulp kan 
via timmerdorpegmondaandenhoef@
gmail.com.

Wij hebben er weer veel zin 
in en kunnen niet wachten 
tot het geluid van hamers, 
zagen en enthousiaste kin-
deren weer door het park 
klinkt.

Egmondia 3 kampioen
In de laatste wedstrijd van het seizoen op 19 mei werd Egmondia 3 kampioen. Het won uit bij 
Vitesse ‘22 met 1-7 en had vijf punten voorsprong (46) op de nummer 2 -HSV (41)

Met een trekker en open kar ging men 
feestend vanuit Castricum over het 
strand naar Egmond aan Zee waar 
in de Lange Plas een aardig feestje 
werd gevierd. Er werd op het Pomp-
plein nog langs de sponsor gereden 

waar men op een heerlijk helder Hei-
nekenbiertje werd getrakteert, daarna 
naar de Vuurtoren voor een fotootje. 
De stemming werd enigszins bedrukt 
doordat Egmondia 1 met 0-9 verloor 
van Meervogels uit Akersloot. Voor 

Egmondia ziet het er somber uit om 
zich nog te handhaven in de derde 
klasse B. 
Maar dit kampioenschap van 
het derde elftal kan men niet 
meer afpakken.

Rinus & Ida Krumeich 60 jaar 
getrouwd 

15 juni 1962 is de dag dat Rinus en Ida elkaar het jawoord 
gaven. En exact 3 jaar later op 15 juni 1965 werd daar als kers 
op de (huwelijks)taart hun eerste dochter Anita geboren. Ze 
konden niet gelukkiger zijn. Ze woonden samen in Amsterdam 
in de Antillenstraat totdat in 1969 op 1 juli hun tweede doch-
ter Bianca werd geboren. 

Dit maakte het gezin compleet en 
hiermee kwam ook het idee om te 
gaan verhuizen. Rinus en Ida hebben 
in 1971 woningruil gedaan en dus 
ging het hele gezin van Amsterdam 
naar Egmond aan Zee. Even wennen 
was het wel, maar ze voelde zich al 
snel thuis in het prachtige Egmond. 
Ida ging werken in de Prins Hendrik-
Stichting als hoofdhuishouding en 
heeft hier van 1975 t/m 1986 met 
veel plezier gewerkt. Rinus is altijd 
werkzaam geweest bij de beroeps-
brandweer in Amsterdam en heeft dit 
42 jaar gedaan. Het was een pittige 
baan en dus kwam er na 42 dienstja-
ren ruimte voor andere leuke dingen. 
Rinus deed veel voor carnavalsvereni-
ging ‘t Alf Ellefie in de raad van elf en 
Ida deed veel voor het bestuur. Samen 

genoten zij dan weer van de nodige 
gezellige avondjes met de carnaval. 
Want levensgenieters zijn ze zeker. 
Hierbij kwam ook nog hun geza-
menlijke passie naar boven van het 
kamperen, en gaan ze zelfs nu nog, 
met hun 83 lentes jong, met de cam-
per maanden weg om rond te reizen 
in Spanje en Frankrijk. Wie doet ze 
wat. Naast het reizen genieten ze ook 
nog heel erg van hun 4 kleinkinderen 
Natasja, Mike, Tatjana en Kaylee, die 
inmiddels ook voor 5 prachtige ach-
terkleinkinderen hebben gezorgd én 
misschien genieten ze daar nog wel 
het meeste van. 

Vandaag 15 juni is de dag dat 
wij vieren dat Rinus en Ida 60 
getrouwd zijn.

Garage Sale op de Bisschopskroft
Zaterdag 18 juni van 10.00-15.00 houden we een garagesale 
samen met enkele buren hebben we de zolders en schuren 
weer opgeruimd. 

Zeemeeuwen zijn rovers
Je gaat op een zonnige dag naar 
het strand om lekker te gaan 

zonnebaden. 's Morgens ga je 
nog even naar de bakker om 
brood te halen en naar de super-
markt voor wat beleg. Je neemt 
het mee naar strand om tussen 
de middag een broodje klaar te 
maken. Eerst maar even zwem-
men in zee en de spulletjes op 
een kleedje achterlatend. Je hebt 
niet in de gaten dat je strandtas 
nog open staat. 

Een scherpziende zeemeeuw ziet 
vanuit de lucht zijn kans waar om het 

brood uit de tas te pikken. Hoe zwaar 
het brood ook is hij vliegt ermee weg 
en landt verderop op een leeg stukje 
strand.  Het is voor de zeemeeuw een 
koud kunstje om de broodzak open 
te pikken en het eten kan beginnen. 
Binnen no time verorbert de gulzige 
zeemeeuw het brood en eet zijn buik 
vol. De gasten die uit het water kwa-
men stonden stomverbaasd te kijken 
dat het brood verdwenen was.
Tekst en foto’s Cor Mooij 

Larven Lieve Heersbeestjes zijn killers
Hoe zien de larven van lieveheersbeestjes eruit? Larven van lieveheersbeestjes lijken helemaal 
niet op het volwassen kevertje. Ze zien eruit als krokodilvormige, langwerpige insecten en 
worden daarom door de mensen vaak niet herkend en uit onwetendheid gedood. In het begin-
stadium als de larve net uit het ei is gekropen, is deze één millimeter klein. Ze vervelt 3 keer, 
er zijn dus 4 larvale stadia. De ontwikkeling van de larve duurt ongeveer 20 dagen (afhankelijk 
van de temperatuur) om vervolgens te verpoppen. Op die tijd groeit de larve uit tot een goed 
zichtbaar langwerpig insect van een kleine cm. 

Larven variëren in kleur en patroon, 
net als de volwassen lieveheers-
beestjes. Vele larven zijn grijs van 
kleur maar soms ook geel, bruingeel 
of bruin. Naarmate de larven groter 
worden, vallen ook de stippen op hun 
achterlijf meer op. Een larve begint 
gelijk te eten (lege eischalen, onbe-
vruchte eieren en vooral bladluizen). 
De larve eet voor zijn ontwikkeling 
tot pop zo'n 200 á 600 bladluizen. 
De larve eet totdat zijn huid als het 

ware barst. Onder de oude huid is een 
nieuwe huid die vochtig en zacht is. 
Daardoor verandert de larve in een 
pop. Voor het verpoppen hechten de 
larven zich met behulp van een schijn-
voet vast. Daarom lijkt de pop vastge-
plakt aan het blad, ze blijft daar on-
beweeglijk liggen gedurende de hele 
verpoppingstijd. Dit duurt tussen 7 en 
10 dagen. De pop is ongeveer 3,5 mm 
groot, donkergrijs tot zwart met gele 
vlekken. Poppen variëren eveneens 

van kleur: geel, oranje, grijs, bruin of 
zwart met al dan niet stippen op de 
achtergrondkleur. Uiteindelijk komt 
het volwassen dier tevoorschijn door 
de pophuid te scheuren. Op het mo-
ment dat het lieveheersbeestje uit de 
pop komt, heeft het gele dekschilden 
zonder patronen. Het is pas na enkele 
uren dat de dekschilden uitharden en 
dat de gele kleur plaatsmaakt voor 
het kleurenpatroon. Dit laatste ont-
staat doordat het lieveheersbeestje 
bloed pompt in het dekschild en de 
vleugels. Het lieveheersbeestje over-
wintert dus als volwassen insect. 

Foto's: Sjef Kenniphaas

Liberté en Brouwerij Egmond slaan de handen inéén

Liberté Egmond aan den Hoef (voorheen Het Rode Hert) van ondernemer Koert Hans Smit gaat 
haar horeca-activiteiten voortzetten als proeflokaal voor Brouwerij Egmond. Liberté heeft so-
wieso een tijdelijk karakter, omdat Smit de hoek van Het Rode Hert in de toekomst gaat her-
ontwikkelen. Toen Smit hoorde van de plannen van Brouwerij Egmond, aangaande de wens 
van het proeflokaal in het Hoever Slotkwartier, hebben partijen de handen ineengeslagen. 

Beide partijen voelen zich uitdruk-
kelijk verantwoordelijk voor het 
behoud van horeca in de dorps-
kern van Egmond aan den Hoef. 
Gezien het feit dat de herontwik-
keling van zowel Het Rode Hert 
als van het Hoever Slotkwartier 
nog enige tijd op zich laat wach-
ten, is dit voor beide partijen een 
mooie kans om te laten zien wat 
zij Egmond aan den Hoef kunnen 
bieden. Zij slaan dus nu de handen 
inéén. Liberté gaat onder leiding 
van Smit tot eind 2023 verder als 
Proeflokaal Brouwerij Egmond. 

Tijdelijk karakter “Eén en ander 
kent een tijdelijk karakter”, aldus 
Arjan Brammer van Brouwerij Eg-
mond. “Onze plannen voor het 
Hoever Slotkwartier blijven onver-
anderd overeind staan. Ook wij 
willen op deze manier invulling 
geven aan het in stand blijven van 
horeca in de dorpskern van Eg-
mond aan den Hoef. Een vorm van 
horeca die overigens volledig ten 
dienste staat van de promotie van 
Brouwerij Egmond, dus een mooi 
glas speciaalbier in combinatie 
met een klein hapje, na een rond-

leiding in de brouwerij, of voor de 
passant die even wilt ontspannen. 
Precies zoals we het ook voor 
ogen hebben in het Hoever Slot-
kwartier”, aldus Brammer. “Geen 
“harde/commerciële horeca” met 
late sluitingstijden, of grote fees-
ten”. Uiteraard blijven de rond-
leidingen en brouwactiviteiten 
bij de brouwerij op dezelfde voet 
doorgaan. Zo ook zal de brouwe-
rijwinkel bij de brouwerij geopend 
blijven van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

50 jaar galerie de Kapberg

Workshop Portretschilderen

In het kader van het 50 jarig bestaan van galerie de Kapberg 
in Egmond aan den Hoeff heeft het stichtingsbestuur aan de 
“Vrienden  van de Kapberg” de mogelijkheid geboden om een 
workshop portretschilderen te volgen bij de eerste winnaar 
van het  Project Rembrandt Sebastiaan Groot.

Van deze mogelijkheid hebben 6 
vrienden, in de leeftijd van 14 t/m 77 
jaar, gebruik gemaakt in het ruime en 
lichte atelier van Sebastiaan, waar 
voor iedere deelnemer naast koffie 
en thee  ook een schildersezel en een 
spiegel gereed stond met papier en 
houtskool.
In een geanimeerde sfeer liet “Se-
bas” de deelnemers aan de hand 
van zijn eigen ervaringen in o.a. het 
project Rembrandt zien hoe je met de 
“nat-in-nat” manier van schilderen in 
betrekkelijk korte tijd tot zeer goede 
resultaten kan komen. 
Na wat opwarmingsoefeningen op 
papier konden de deelnemers aan de 
slag met het schilderen van een zelf-
portret. Aan de resultaten te zien viel 
het nog niet mee om het gedemon-
streerde in de praktijk te brengen. In 
de bespreking van de gemaakte wer-
ken belichte Sebastiaan bij ieder werk 
de sterke punten en gaf hij tips voor 
verbetering. 

Al met al een leerzame middag die 
door de deelnemers zeer gewaar-
deerd werd met name door de leuke 
en deskundige presentatie en de ont-
spannen sfeer.
Deze eerste activiteit in het kader van 
het 50-jarig jubileum van de galerie 
zal in de loop van het jaar gevolgd 
worden door een workshop fotografie 
door Arjen Zwart, een feestelijke mid-
dag voor de Vrienden waarbij tegelijk 
een expositie wordt geopend van 
werk van Helene Min. Helene heeft 
50 jaar geleden aan de wieg gestaan 
van wat uitgegroeid is tot een galerie 
die ieder jaar tenminste 7 exposities 
presenteert. In het najaar volgen acti-
viteiten voor schoolkinderen.

Galerie de Kapberg, Slotweg 
17 te Egmond aan den Hoef, 
is op vrijdag t/m zondag tus-
sen 1 en 5 te bezoeken. In-
formatie www.galeriedekap-
berg.nl.
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Komt u onze 50+ studiekring 
Egmond versterken?
Studiekring 50+? U denkt vast aan studeren. Mis! U hoeft niet 
te studeren en wat jonger dan 50 mag ook hoor! In een stu-
diekring ontmoeten 10-15 mensen met allerlei achtergronden 
elkaar Wij delen onze nieuwsgierigheid. Onze studiekring Eg-
mond maakt deel uit van de landelijke studiekringen en wordt 
ondersteund door het Oranjefonds. Wij komen twee dinsda-
gen per maand van 13.30-15.30 bij elkaar in het bezoekers-
centrum Huys Egmond in Egmond aan den Hoef. Wij willen 
onze studiekring graag aanvullen met nieuwe leden.
Een deel van de tijd wordt besteed 
aan het uitwisselen van ervaringen 
van de afgelopen weken. Dat kan bij-
voorbeeld iets uit het nieuws zijn, een 
persoonlijke of bijzondere ervaring of 
een mooi gedicht. 
Daarna presenteert een van de deel-
nemers een onderwerp dat door 
hem of haar is voorbereid. Dat kan 
een werkgerelateerd onderwerp zijn, 
een hobby, een reis, een mooi boek, 
of…het maakt niet uit. Voorbeelden 
van onderwerpen uit de afgelopen 
periode: aura - het menselijk energe-
tisch veld, geschiedenis van Egmond, 
hersenen en gevolgen bij letsel, de 
menselijke verbeelding, inheemse 
volkeren, iconen, geestelijke gezond-
heidszorg.
Het is leuk om mensen te ontmoeten 

uit de eigen omgeving, leerzaam om 
met elkaar van gedachten te wisselen 
en nieuwe kennis op te doen over on-
derwerpen waar je vaak niet automa-
tisch mee in aanraking komt. 
Wilt u meedoen, ja toch? Een andere 
dag of ander tijdstip kan opnieuw 
worden besproken. U betaalt een 
kleine bijdrage van € 5,- per maand 
voor de kosten van de ruimte en kof-
fie/thee.  
U kunt nog voor de zomer ter kennis-
making een of twee keer op dinsdag 
24 mei en 14 juni deelnemen of na 
de zomer vanaf september aansluiten. 
Voor informatie of aanmelden: Nico 
de Both, T: 072 5072441, E: de-
both@xs4all.nl. of Erny Groet, T: 
0633661212, E: e.groet@quicknet.nl


