
Nieuwjaarsduik 2023
Ondanks berichten de avond ervoor over harde wind en code geel door het K.N.M.I. was de Nieuwjaars-
duik 2023 de warmste ooit. 

De vele duikers, ervaarde dat zeker 
niet tijdens het wachten, maar de 
warming up zorgde zeker voor ont-
spanning. Het was half bewolkt met 
een temperatuur van 11 graden, dus 
best te doen. Toen het startsignaal 
klonk onder het zingen van YMCA, 
gingen de honderden duikers de zee 
in. Onder veel belangstelling van 
publiek en pers, waaronder ook het 
Jeugdjournaal, kwamen de duikers na 
een kort verblijf in het koude water 
alweer af op hun warme kleding. Op 
het Pompplein kwamen de leerlingen 
van de Kiem uit Egmond aan den 
Hoef nog eens samen voor een item 
in het Jeugdjournaal.

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 
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WATERSTANDEN JANUARI
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
+ DORPSGENOTEN DE BELEVENIS DIE EGMOND HEET

Laagwater Hoogwater

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

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

1 zo  7:36 11:19 19:26      1 wo  0:45  8:36 13:05 21:07 1 wo  5:57 11:16 18:50      1 za  2:16  8:46 14:30 22:27 1 ma  2:15  9:10 14:35 22:25 1 do  2:45 10:14 15:10 23:35 NM = Nieuwe Maan
2 ma  0:05  8:15 12:25 20:25 2 do  1:55  9:55 14:04 22:36 2 do  0:14  7:05 12:35 20:17 2 zo  3:00 10:37 15:15 23:35 2 di  2:55 10:14 15:16 23:24 2 vr  3:25 11:14 15:45      VM  = Volle Maan
3 di  1:15  9:15 13:25 21:35 3 vr  2:45 10:50 15:05 23:30 3 vr  1:36  9:07 13:55 22:10 3 ma  3:34 11:34 15:56      3 wo  3:35 11:15 15:45      3 za  0:31  4:05 12:30 16:28 EK= Eerste Kwartier
4 wo  2:10 10:26 14:26 22:44 4 za  3:36 11:40 15:43      4 za  2:30 10:36 14:45 23:10 4 di  0:30  4:16 12:25 16:26 4 do  0:14  4:06 11:55 16:21 4 zo  1:15  4:46 13:45 17:05 VM LK= Laatste Kwartier
5 do  2:54 11:05 15:16 23:50 5 zo  0:30  4:09 12:26 16:25 VM 5 zo  3:09 11:26 15:26      5 wo  1:25  4:46 13:00 16:56 5 vr  1:05  4:35 12:45 16:56 VM 5 ma  1:50  5:26 14:40 17:48 Springtij - valt 2-3 dagen na NM en VM
6 vr  3:46 11:56 15:56      6 ma  1:15  4:46 12:45 16:55 6 ma  0:10  3:45 12:05 15:55 6 do  2:16  5:15 13:30 17:27 VM 6 za  2:16  5:10 14:04 17:31 6 di  2:25  6:05 15:46 18:35 Doodtij   - valt 2-3 dagen na EK en LK
7 za  0:34  4:25 12:30 16:35 VM 7 di  2:17  5:16 12:54 17:26 7 di  1:16  4:20 12:55 16:25 VM 7 vr  3:02  5:45 13:45 17:58 7 zo  2:37  5:47 15:05 18:07 7 wo  2:34  6:47 16:35 19:18
8 zo  1:20  4:59 13:00 17:10 8 wo  2:45  5:45 13:24 17:54 8 wo  1:51  4:50 12:44 16:59 8 za  3:36  6:17 14:24 18:32 8 ma  2:30  6:25 15:30 18:47 8 do  3:20  7:35 16:10 20:15 Laagwater
9 ma  1:37  5:31 13:15 17:45 9 do  1:46  6:19 13:59 18:29 9 do  2:32  5:17 13:05 17:35 9 zo  2:29  6:49 14:45 19:07 9 di  2:45  7:03 15:30 19:27 9 vr  4:06  8:29 16:34 21:16 Hoogwater
10 di  1:40  6:05 13:50 18:14 10 vr  2:15  6:49 14:46 18:58 10 vr  3:06  5:49 13:45 18:01 10 ma  2:54  7:26 15:14 19:46 10 wo  3:36  7:45 15:50 20:18 10 za  4:56  9:35 19:01 22:16 LK
11 wo  2:00  6:39 14:15 18:56 11 za  2:50  7:21 15:20 19:36 11 za  1:44  6:19 14:05 18:31 11 di  3:35  8:03 15:45 20:28 11 do  4:15  8:32 16:25 21:15 11 zo  5:50 10:56 19:55 23:20
12 do  2:35  7:15 15:00 19:24 12 zo  3:15  8:00 15:56 20:18 12 zo  2:25  6:52 14:45 19:07 12 wo  4:10  8:45 16:25 21:19 12 vr  4:55  9:46 17:24 22:29 LK 12 ma  6:54 11:55 20:56      
13 vr  3:15  7:56 15:46 20:10 13 ma  3:54  8:46 16:36 21:04 LK 13 ma  2:55  7:25 15:05 19:45 13 do  4:45  9:45 17:15 22:46 LK 13 za  5:45 11:04 19:27 23:45 13 di  0:25  8:26 13:05 21:56
14 za  4:06  8:36 16:15 20:56 14 di  4:55  9:45 17:15 22:14 14 di  3:30  8:07 15:45 20:39 14 vr  5:55 11:25 19:00      14 zo  7:05 12:30 21:26      14 wo  1:30  9:20 14:04 22:35
15 zo  4:34  9:25 17:14 21:55 LK 15 wo  5:45 10:53 18:15 23:35 15 wo  4:15  9:06 16:34 21:50 LK 15 za  0:06  7:05 12:50 21:15 15 ma  1:00  8:34 13:33 22:37 15 do  2:28 10:30 15:05 23:24
16 ma  5:24 10:30 18:05 23:06 16 do  6:56 12:16 20:00      16 do  5:16 10:36 17:54 23:15 16 zo  1:30  9:10 14:05 22:45 16 di  2:06  9:54 14:35 23:24 16 vr  3:15 11:40 15:49 23:55
17 di  6:25 11:35 19:05      17 vr  1:00  8:30 13:25 22:05 17 vr  6:26 12:06 20:20      17 ma  2:35 10:35 14:59      17 wo  2:56 10:54 15:21      17 za  4:05 12:35 16:35      
18 wo  0:15  7:40 12:45 20:20 18 za  2:05 10:25 14:28 23:05 18 za  0:56  8:20 13:14 21:54 18 di  0:27  3:26 11:30 15:46 18 do  0:51  3:41 11:35 16:06 18 zo  0:34  4:45 13:40 17:15 NM
19 do  1:20  9:44 13:46 22:10 19 zo  2:59 11:04 15:18      19 zo  1:56  9:55 14:15 23:46 19 wo  1:29  4:05 12:04 16:26 19 vr  1:46  4:25 13:00 16:46 NM 19 ma  1:20  5:25 14:20 18:00
20 vr  2:18 10:56 14:40 23:14 20 ma  1:12  3:46 11:35 16:00 NM 20 ma  2:45 10:45 15:06      20 do  2:19  4:45 14:26 17:06 NM 20 za  0:54  5:05 14:14 17:25 20 di  2:06  6:05 14:45 18:35
21 za  3:09 11:24 15:28      NM 21 di  2:06  4:28 12:25 16:46 21 di  0:58  3:26 11:24 15:46 NM 21 vr  3:03  5:23 15:06 17:46 21 zo  1:35  5:41 14:30 18:09 21 wo  2:46  6:46 15:25 19:16
22 zo  0:40  3:57 12:05 16:15 22 wo  2:52  5:11 13:03 17:28 22 wo  1:46  4:07 13:45 16:27 22 za  3:36  6:02 15:00 18:26 22 ma  2:20  6:18 15:04 18:45 22 do  3:04  7:26 15:35 19:55
23 ma  2:16  4:46 12:46 16:59 23 do  3:33  5:53 15:26 18:12 23 do  2:31  4:47 14:26 17:06 23 zo  2:34  6:41 15:35 19:08 23 di  3:00  6:59 15:45 19:25 23 vr  3:46  8:10 15:54 20:25
24 di  3:06  5:31 13:25 17:47 24 vr  4:13  6:35 15:20 18:57 24 vr  3:08  5:27 15:06 17:47 24 ma  3:30  7:18 16:16 19:48 24 wo  3:35  7:39 16:05 20:10 24 za  4:16  8:56 16:24 21:15
25 wo  3:53  6:17 14:14 18:36 25 za  4:39  7:22 16:05 19:45 25 za  3:36  6:07 14:55 18:31 25 di  4:06  7:59 16:45 20:25 25 do  4:05  8:26 16:30 20:49 25 zo  4:45  9:34 17:15 22:00
26 do  4:36  7:02 15:04 19:25 26 zo  4:15  8:00 16:40 20:36 26 zo  3:55  7:47 16:40 20:15 26 wo  4:35  8:45 17:00 21:09 26 vr  4:35  9:15 16:54 21:46 26 ma  5:46 10:35 18:05 22:56 EK
27 vr  5:12  7:56 16:04 20:18 27 ma  4:56  8:55 17:26 21:30 EK 27 ma  4:40  8:29 17:04 21:00 27 do  4:55  9:45 17:15 22:05 EK 27 za  5:16 10:26 17:34 22:35 EK 27 di  6:35 11:30 18:55 23:56
28 za  5:46  8:39 16:54 21:16 EK 28 di  5:20  9:50 18:06 22:40 28 di  4:54  9:15 17:46 21:45 28 vr  5:24 10:44 18:05 23:10 28 zo  6:05 11:19 18:34 23:34 28 wo  7:35 12:25 20:10      
29 zo  5:50  9:36 17:44 22:16 29 wo  5:30 10:16 18:00 22:39 EK 29 za  6:15 12:30 19:15      29 ma  7:05 12:34 20:00      29 do  0:55  8:35 13:24 21:20
30 ma  6:15 10:36 18:46 23:36 30 do  5:55 11:24 18:50      30 zo  1:25  7:40 13:45 21:00 30 di  0:55  8:21 13:34 21:20 30 vr  1:55  9:35 14:24 22:56
31 di  7:26 11:43 19:40 ----- 31 vr  0:50  6:55 13:26 20:20 31 wo  1:54  9:25 14:36 22:24

1 za  2:48 10:55 15:18 23:56 1 di  0:15  4:08 13:06 16:36 VM 1 vr  0:55  5:20 15:29 17:47 1 zo  3:13  5:46 15:48 18:06 1 wo  2:20  5:47 13:54 17:58 1 vr  2:25  6:16 14:27 18:25
2 zo  3:36 12:10 16:05      2 wo  0:44  4:56 14:56 17:22 2 za  3:32  6:06 16:14 18:29 2 ma  3:46  6:25 16:26 18:45 2 do  2:44  6:25 14:46 18:39 2 za  2:54  6:55 14:55 19:05
3 ma  0:46  4:22 13:04 16:51 VM 3 do  1:24  5:39 15:48 18:07 3 zo  4:16  6:47 16:54 19:11 3 di  4:26  7:07 15:34 19:26 3 vr  3:36  7:12 15:14 19:25 3 zo  3:25  7:35 15:15 19:55
4 di  1:05  5:07 14:30 17:35 4 vr  2:10  6:25 16:34 18:56 4 ma  4:46  7:30 17:30 19:56 4 wo  4:25  7:52 16:14 20:06 4 za  4:05  7:55 15:55 20:16 4 ma  3:50  8:26 16:06 20:56
5 wo  1:44  5:56 15:51 18:26 5 za  2:54  7:07 17:18 19:37 5 di  5:16  8:19 17:45 20:40 5 do  4:54  8:35 16:44 20:49 5 zo  4:30  8:44 16:15 21:25 LK 5 di  4:15  9:16 16:34 22:05 LK
6 do  2:36  6:39 16:42 19:08 6 zo  3:44  7:59 17:56 20:26 6 wo  5:24  9:08 17:30 21:28 6 vr  5:45  9:26 17:24 21:45 LK 6 ma  5:10  9:56 17:16 22:54 6 wo  5:14 10:10 17:40 23:05
7 vr  3:10  7:27 17:32 19:58 7 ma  5:00  8:49 18:32 21:16 7 do  6:05 10:05 18:16 22:14 LK 7 za  6:16 10:15 18:00 22:54 7 di  6:20 11:56 18:15      7 do  6:27 11:25 18:55      
8 za  3:55  8:18 18:16 20:56 8 di  5:40  9:46 18:50 22:08 LK 8 vr  6:56 11:04 18:55 23:40 8 zo  6:57 12:10 18:45      8 wo  0:24  8:00 13:06 19:50 8 vr  0:04  7:45 12:25 20:05
9 zo  4:45  9:15 18:57 21:48 9 wo  6:24 10:45 19:00 23:05 9 za  7:35 12:56 20:00      9 ma  1:00  8:15 13:45 20:30 9 do  1:20  9:15 13:45 20:55 9 za  1:05  8:55 13:26 20:55
10 ma  5:40 10:19 19:37 22:46 LK 10 do  7:20 11:55 19:56      10 zo  1:25  9:05 14:04 21:35 10 di  2:15 10:26 14:40 22:24 10 vr  1:55 10:15 14:16 21:44 10 zo  1:56  9:55 14:06 21:55
11 di  6:50 11:26 20:16 23:45 11 vr  0:20  8:26 13:16 20:54 11 ma  2:34 10:55 15:10 23:16 11 wo  2:54 11:20 15:26 23:36 11 za  2:35 10:54 14:50 22:35 11 ma  2:36 11:05 14:48 23:06
12 wo  7:50 12:24 20:56      12 za  1:35  9:44 14:23 22:15 12 di  3:24 11:55 15:56 23:54 12 do  3:39 12:15 15:54      12 zo  3:08 11:55 15:21 23:30 12 di  3:11 11:35 15:30      
13 do  0:52  8:44 13:34 21:55 13 zo  2:44 11:04 15:25 23:36 13 wo  4:16 13:00 16:35      13 vr  0:15  4:15 13:11 16:29 13 ma  3:41 12:25 15:58      NM 13 wo  0:05  3:55 12:30 16:07 NM
14 vr  1:54 10:00 14:46 22:55 14 ma  3:55 12:04 16:16      14 do  0:50  4:45 13:56 17:05 14 za  1:06  4:41 14:02 16:59 NM 14 di  0:20  4:18 13:10 16:29 14 do  0:45  4:32 12:54 16:47
15 za  2:54 11:36 15:34 23:35 15 di  0:20  4:33 13:15 16:55 15 vr  1:34  5:11 14:42 17:36 NM 15 zo  1:30  5:15 14:46 17:30 15 wo  1:10  4:51 13:10 17:07 15 vr  1:37  5:16 13:35 17:27
16 zo  3:55 12:30 16:30      16 wo  0:55  5:09 14:25 17:29 NM 16 za  2:31  5:45 15:17 18:05 16 ma  1:50  5:46 15:16 17:59 16 do  1:50  5:27 13:25 17:42 16 za  1:55  5:57 14:05 18:16
17 ma  0:24  4:45 13:30 17:09 NM 17 do  1:50  5:39 15:06 18:06 17 zo  2:00  6:15 15:52 18:31 17 di  2:00  6:17 14:30 18:31 17 vr  2:00  6:07 14:16 18:26 17 zo  2:25  6:48 14:35 19:01
18 di  1:04  5:19 14:35 17:45 18 vr  2:20  6:16 15:46 18:36 18 ma  2:14  6:46 14:46 19:01 18 wo  2:30  6:49 14:44 19:05 18 za  2:20  6:52 14:34 19:05 18 ma  3:16  7:38 15:26 19:59
19 wo  1:44  5:59 15:16 18:26 19 za  2:30  6:46 16:16 19:05 19 di  2:45  7:15 15:04 19:31 19 do  2:44  7:25 15:04 19:37 19 zo  2:55  7:41 15:30 20:06 19 di  3:44  8:35 16:20 21:03 EK
20 do  2:19  6:31 15:40 19:00 20 zo  2:44  7:15 15:05 19:36 20 wo  3:14  7:45 15:46 20:02 20 vr  3:20  8:06 15:56 20:20 20 ma  3:54  8:50 16:25 21:15 EK 20 wo  4:50  9:39 17:14 22:15
21 vr  2:44  7:09 15:30 19:36 21 ma  3:15  7:45 15:40 20:06 21 do  3:50  8:21 16:04 20:38 21 za  3:55  8:45 16:35 21:08 21 di  5:05 10:06 17:24 22:45 21 do  7:26 10:46 18:34 23:26
22 za  3:20  7:45 15:25 20:08 22 di  3:54  8:15 16:04 20:38 22 vr  4:15  9:05 16:56 21:26 EK 22 zo  4:50  9:44 17:30 22:13 EK 22 wo  7:46 11:16 18:54 23:54 22 vr  8:05 11:45 19:45      
23 zo  3:44  8:14 16:05 20:39 23 wo  4:24  8:56 16:56 21:16 23 za  5:10 10:06 17:35 22:24 23 ma  6:10 11:20 18:46      23 do  8:55 12:26 20:15      23 za  0:24  9:05 12:56 20:45
24 ma  4:36  8:55 16:45 21:15 24 do  5:04  9:35 17:30 21:59 EK 24 zo  6:14 11:30 18:56      24 di  0:10  8:27 12:46 20:20 24 vr  0:54 10:00 13:21 21:24 24 zo  1:24  9:55 13:45 22:10
25 di  5:04  9:35 17:30 21:54 25 vr  5:50 10:40 18:26 23:15 25 ma  0:20  8:20 12:54 20:24 25 wo  1:25 10:26 13:55 22:06 25 za  1:56 10:54 14:15 22:20 25 ma  2:21 10:50 14:39 23:20
26 wo  5:55 10:25 18:15 23:06 EK 26 za  6:45 12:00 19:20      26 di  1:50 10:15 14:26 22:36 26 do  2:25 11:35 14:56 22:54 26 zo  2:39 12:16 14:55 23:10 26 di  3:15 11:26 15:30      
27 do  6:35 11:35 18:54      27 zo  0:46  8:20 13:26 20:24 27 wo  2:49 11:56 15:15 23:30 27 vr  3:15 12:55 15:36 23:40 27 ma  3:25 13:01 15:37      VM 27 wo  0:05  3:59 11:55 16:16 VM
28 vr  0:06  7:35 12:40 20:16 28 ma  1:54 10:15 14:34 22:55 28 do  3:35 13:21 16:01      28 za  3:59 13:51 16:19      VM 28 di  0:20  4:08 11:54 16:18 28 do  0:45  4:45 12:46 16:56
29 za  1:16  8:55 13:49 21:24 29 di  3:05 11:34 15:36 23:56 29 vr  0:05  4:18 14:22 16:42 VM 29 zo  0:14  3:38 13:39 15:59 29 wo  1:00  4:49 12:50 17:01 29 vr  1:30  5:21 13:25 17:28
30 zo  2:19 10:35 14:56 23:25 30 wo  3:50 13:36 16:26      30 za  2:22  5:01 15:08 17:26 30 ma  1:41  4:22 14:16 16:39 30 do  1:40  5:28 13:35 17:41 30 za  1:55  5:59 14:00 18:16
31 ma  3:16 11:55 15:49 ----- 31 do  0:24  4:39 14:43 17:06 VM 31 di  2:10  5:06 13:04 17:18 31 zo  2:46  6:40 14:24 18:56

December

Januari Februari Maart April Mei Juni

Juli Augustus September Oktober November

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Woning 
VERKOPEN?

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl

Bel dé Kruijff 
onder de 

makelaars

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Charon Uitvaartbegeleiding 
wenst iedereen een gelukkig 

& gezond 2023

Dag en nacht bereikbaar
072 507 04 77

Foto: Sjef Kenniphaas

Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas

Foto: Cor Mooij

De nieuwe club V.V. Egmond
De fusie van de drie Egmondse voetbalverenigingen is in volle gang. 
Voor januari 2023 staan bezoeken van de fusiecommissie aan de no-
taris en de behandelend wethouder van de gemeente Bergen ge-
pland.

Het is de bedoeling dat de nieuwe 
voetbalclub zo snel als mogelijk, 
wellicht al in de loop van de maand 
januari 2023, wordt opgericht. Hier-
mee zal de huidige fusiecommissie 
overgaan in het fusiebestuur van de 
nieuwe fusievereniging. De huidige 
fusiecommissie en het toekomstige 
fusiebestuur bestaat uit 6 mensen, 2 
van iedere vereniging. Hangende het 
vervolg van het fusietraject zullen de 
leden nog enige tijd bij de – nu nog 
– bestaande clubs blijven maar wel 
waar gewenst samen voetballen, zo-
als nu ook bij de jeugd al integraal het 
geval is. Zodra de fusielocatie door de 
gemeente zal zijn vastgesteld en de 
plannen ook financieel en anderszins 
rond zijn, kunnen de leden en activa 
& passiva van de drie verenigingen 
worden overgeheveld naar de nieuwe 
club V.V. Egmond, waarna de fusie zal 
zijn afgerond.

In de tussentijd werken de bij de fu-
sie betrokken fusiecommissie en 40 
leden binnen negen gespecialiseerde 
werkgroepen keihard door om het 
proces succesvol en op de kortst mo-
gelijk termijn afgerond te krijgen.

Een belangrijke volgende stap is het 
door de gemeente aanwijzen van een 
definitieve fusielocatie. De plannen/
bidbooks van Sint Adelbert, Egmondia 
en Zeevogels zijn al bij de gemeente 
aangeleverd.

Het is van belang te benadrukken dat 
geen sprake is van een keuze voor één 
van de drie bestaande clubs. Er wordt 
gekozen voor een locatie, waar de 
nieuwe voetbalclub, die van iedereen 
zal zijn, zich zal vestigen en waar een 
nieuw complex zal herrijzen.

Hoewel Zeevogels en Adelbert er-
voor hebben gekozen geen specifieke 
publiciteit te zoeken voor de plan-
nen voor de locatie waar deze clubs 
momenteel nog spelen, hebben ook 
deze clubs hun uiterste best gedaan 
een fraai en uitgewerkt plan aan 
de gemeente aan te bieden. Bij V.V. 
Zeevogels en S.V. Adelbert is ook de 
overtuiging dat dit is gelukt. Zij willen 
de keuze echter verder graag in onaf-
hankelijkheid aan de gemeente laten.

Het is duidelijk dat het bepalen van 
de locatie het laatste lijntje is naar de 
verenigingen die er binnen afzienbare 
tijd niet meer zullen zijn, omdat ze 
dan alle drie opgaan in de nieuwe, 
grote en toekomst bestendige Eg-
mondse voetbalvereniging. Zo be-
schouwd hebben we begrip voor het 
bepleiten van een bestaande locatie.

Tegelijkertijd is het van groot belang 
onverstoorbaar door te werken aan 
de Egmondse voetbaltoekomst. Zo-
dra de keuze voor een locatie zal zijn 
gemaakt, kunnen de banden met de 
nu nog bestaande verenigingen wor-
den losgelaten en kan volledig in het 
belang van de gezamenlijke nieuwe 
Egmondse voetbalclub verder worden 
gedacht en gehandeld.
Voor 2023 spreken we dan ook de 
hoop uit dat de door de gemeente 
te maken keuze voor een definitieve 
fusielocatie zo snel als mogelijk zal 
worden gemaakt.
Uiteraard graag beschikbaar voor na-
dere toelichting en onderbouwing.

Werkgroep communicatie 
fusie v.v. Adelbert, Egmondia 
en Zeevogels.
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KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

Babyopvang
Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
Flexibele opvang

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG 
DE POPPENKAST

Natuurgerichte  
opvang in Egmond

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

Op maandag 2 januari hebben wij in besloten kring afscheid genomen van Marie.

Correspondentieadres:
Familie de Lange, Bergstraat 44, 1931 EN Egmond Aan Zee

c Egmond Aan Zee,
24 december 2022

5 Egmond Aan Zee,
11 februari 1932

Marie Dekker
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij afscheid

moeten nemen van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi

Mijn tijd is op, ik moet nu gaan,

daar helpt geen lieve moeder aan.

Maar één ding wil ik je nog vragen:

mij niet naar een kuil te laten dragen,

maar strooi de as van wat ik eens was,

op de golven van de zee.

Laat mij meedeinen op het getij,

dan ben ik vrij.

en mocht je soms naar mij verlangen,

loop dan even in de wind dan streel ik je wangen.

Anneke en Gerard

Gerard en Ellen

Martin en Maaike

Peter en Anja

Astrid en Jaap

kleinkinderen

Achterkleinkinderen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Uitnodiging 
 

Zaterdag 7 januari  
Voor al onze leden, vrijwilligers,  

medewerkers, sponsors, donateurs en supporters.  
De kantine op Sportpark Hogedijk is om 14.00 uur open. 

 
Nieuwjaarswedstrijd 

Zeevogels 1 – Oud Zeevogels om 15.00 uur 

Nieuwjaarsfeest met Paul Vlaar 
van 16.00 tot 20.00 uur 

       Wij wensen héél Egmond een goed 2023 

Bid book Egmondia
‘Het sportcomplex aan de Sportlaan is het meest geschikt als voetballocatie voor de VV Egmond’. Daar-
voor pleit het bestuur van Egmondia in een bid book met 16 onderbouwde argumenten. De gemeente-
raad kiest in de loop van 2023 één van de drie voetballocaties die vervolgens helemaal wordt gereno-
veerd.

Bij Sint Adelbert en bij Zeevogels was 
enige verwondering over het feit dat 
Egmondia de publiciteit heeft ge-
zocht. Jan de Jong, voorzitter van Eg-
mondia heeft uitgelegd dat daarvoor 
een goede reden was. Er waren open-
lijke signalen dat enkele politieke par-
tijen al voor de locatie van Zeevogels 
op de Hogedijk hadden gekozen, zon-
der de feiten te kennen die Egmondia 
nog ging aandragen. Ook maakte hij 
bezwaar tegen de ‘quickscan’ die de 
gemeente zou maken van de locaties 
en een beoordeling op slechts drie 
aspecten: financieel, juridisch en of 
er voldoende ruimte zou zijn op het 
complex.

Maatschappelijke en duurzaam
De Jong: “Dat zou ten onrechte de 
maatschappelijke kant en de duur-
zaamheid buiten beschouwing laten. 
Terwijl dat nu juist (onder andere) 
sterke kanten zijn van het complex 
aan de Sportlaan.”   In het bid book 
staat: dit sportcomplex dicht bij huis 
betekent: meer sporters, meer vrijwil-
ligers, meer bezoekers, meer inkom-

sten en minder auto’s (en dat heet 
duurzamer). De jeugd voetbalt er na 
schooltijd en looptraining langs de 
verlichte velden is ook een pré. Grote 
evenementen zoals de Strand6daagse 
en de Halve Marathon brengen veel 
geld in het laatje.

Veiliger routes
De fietsroutes naar de Sportlaan zijn - 
ook vanuit Egmond-Binnen - veilig(er) 
en aantrekkelijk. Vanuit Egmond aan 
Zee en Egmond aan den Hoef kan je 
ook lopend naar de Sportlaan terwijl 
er naar de Hogedijk geen voetpad is. 
Dan wordt sneller de auto gepakt. 
Jan de Jong ziet 2023 en de fusie van 
de drie voetbalclubs met vertrouwen 
tegemoet. “Als we de saamhorigheid 
van Adelbert, de sportiviteit van Zee-
vogels en de gezelligheid van Egmon-
dia samen voegen, dan heb je een 
wereldclub ” Tijdens de zeer druk be-
zochte Nieuwjaarsreceptie gaf hij een 
toelichting op het bid book.
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Klein/groot kraanwerk | Transport | Trekkerwerk

0612137684
nvreeburg@quicknet.nl

TEKENEN & SCHILDEREN
Altijd al schilder, en teken technieken willen leren zoals kleur-
perspectief? Elke donderdag om 13.30 uur schilderlessen in 

de Schulp onder leiding van zeer ervaren docente. 
We werken in een kleine groep met individuele aandacht. 
We beginnen weer op 5 januari. Kosten zijn 50 euro per 

maand. Je bent van harte welkom.
Voor meer informatie en aanmelding kun je mij bereiken op 

nummer 06 19686932

Olga Tsygankova

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen
Het college van Bergen wenst 
alle inwoners en ondernemers 
een gelukkig 2023 in onze mooie 
gemeente Bergen. Wij nodigen u 
graag uit voor de nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente op maan-
dag 9 januari 2023. U bent van 
harte welkom om te komen proos-
ten op het nieuwe jaar: wat gaat 
het ons brengen? En wat heeft het 
oude jaar ons gebracht?
De receptie is van 19.00 tot 21.00 
uur in de zaal The Ritz in Hotel 
Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL 
Egmond aan Zee. De zaal is vanaf 
18.30 uur open. We zien u graag 
op 9 januari! 

	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift

Kijk voor meer informatie  
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www.bergen-nh.nl
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	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.
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	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.bergen-nh.nl

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
 (072) 888 00 00
 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@bergen-nh.nl

Volg ons
 gem.BergenNH
 gemeentebergen
 gemeentebergen

dinsdag 26 januari 2021

Gemeentenieuws

Kaarten STING 
na 1//2 marathon 

nu verkrijgbaar aan 
de bar. Vol=vol 

 

Foto Wedstrijd Dorpsgenoten

Foto’s inzenden op een hoge resolutie naar; info@belleman.nl onder vermelding fotowed-
strijd 2023. 

Winnaar van deze week is Jeroen van Rossum.

Egmondia na afloop van de onderlinge nieuwjaarswedstrijd op het sportcomplex aan de 
Sportlaan.  (Foto Egmondia)

Mantelzorgers 
en hun mantel-
zorgervragers 
bij de Schulp
Dinsdag 17 januari wordt in de Schulp 
een lunch voor mantelzorgers en hun 
mantelzorgervragers georganiseerd. 
Het is fijn samen te praten over waar 
je tegenaan loopt als mantelzorger. 
Hoe hou je het vol en hoe blijf je in 
balans. Ook voor de mantelzorgvrager 
is het fijn weer even mens te zijn en 
van elkaars gezelschap te genieten. 
Van 12.30 tot 15.30 in de Schulp. 
Kosten € 5,00 per tweetal. Aanmel-
den via info@deschulp.nl of bel met 
06-27033222. 

We hopen jullie te mogen 
verwelkomen,

Jeanine  Beentjes

UUITVERKOCHTT

Per direct op zoek naar een
interieurverzorger

voor onze vakantie-
appartementen

Locaties:
Zuiderstraat 23
Voorstraat 150

Werkdagen:
Maan- en vrijdagen 

van 10.00 tot 15.00 uur

Vergoeding:
Gewerkte uren tegen 

HOGE vergoeding!

Heb je interesse?
Mail je sollicitatie naar 

wendy@fourseasonsegmond.nl 

fourseasonsegmond.nl

Voor een betrokken, 
betaalbaar en liefdevol afscheid.

Hortense Assink

06 200 43 222

hortenseuitvaartzorg.nl
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Mijn koffer staat altijd klaar op zoek naar de 
mooiste plekken in de wereld.
Die van u ook? Ik regel het graag voor u!
Voor al uw reizen!
Met reislustige groeten, Sandra Hijgemann

06-11706238 - sandra@thetravelclub.nl

u kunt ons dag en nacht bereiken: 
tel. 072 - 512 26 14
www.uitvaartdekker.nl
Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking

crematorium pakket
pakketprijs €4.795,-

budgetcrematie
pakketprijs €1.995,-

all-in crematie
pakketprijs €3.995,-

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis, 
dat na een werkzaam en welbesteed leven is overleden onze vader en opa

Simon Bleeker
Sam

* Harenkarspel, 23 september 1935 † Delfzijl, 22 december 2022

Sinds 12 juni 2020 weduwnaar van Riet Bleeker - Ruiter

Kristel en Pascal
   Justin

Fred en Muriel
   Gero en Marina
   Luca
   Caya

Wij hebben vrijdag 30 december afscheid van Sam genomen.

Correspondentieadres:  Winschoterdiep 20
 9636 AG  Zuidbroek

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis, Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis, 
dat na een werkzaam en welbesteed leven is overleden onze vader en opa

Simon Bleeker
Sam

* Harenkarspel, 23 september 1935 † Delfzijl, 22 december 2022

Sinds 12 juni 2020 weduwnaar van Riet Bleeker - Ruiter

Kristel en Pascal
   Justin

Fred en Muriel
   Gero en Marina
   Luca
   Caya

Wij hebben vrijdag 30 december afscheid van Sam genomen.

Correspondentieadres:  Winschoterdiep 20
 9636 AG  Zuidbroek

Houten beelden in “de Schulp”
Grote houten beelden van Jos Apeldoorn zijn momenteel te zien in dorpshuis 
“de Schulp” in Egmond-Binnen.

Jong gezin (Kersenhout)

Liefdevolle ontmoeting (Beukenhout)
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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

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!

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

 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

Laatste keer voor HVC
Afgelopen week was de laatste keer na 12 jaar dat de afvalinzame-
ling door de HVC is gedaan. Vanaf nu wordt dit gedaan door BUCH.

Le Champion zoekt nog 
vrijwilligers voor Halve Marathon
De NN Egmond Halve Marathon is met bijna 15.000 deelnemers dé 
winterklassieker in Nederland. Sportorganisatie Le Champion orga-
niseert het evenement op zondag 8 januari in Egmond aan Zee. Ruim 
350 vrijwilligers, groepen en (sport)verenigingen, helpen jaarlijks 
mee om dit evenement tot een geweldig succes te maken. Le Cham-
pion is nog dringend op zoek naar vrijwilligers, zonder wie het niet 
mogelijk is om dit soort maatschappelijke activiteiten mogelijk te 
maken. 

Een groot deel van de vrijwilligers 
heeft zich al gemeld, maar de or-
ganisatie is nog hard op zoek naar 
vrijwilligers, die willen en kunnen hel-
pen bij dit prachtige evenement. Dat 
kan op een verzorgingspost waar je 
sportdrank geeft aan de deelnemers, 
als parcoursmedewerker die de deel-
nemers de juiste weg opstuurt en het 
parcours afzet, bij de kledinginname 
-en uitgifte en bij de toegang tot de 
pendelbussen. Voor iedere vrijwilliger 
wordt een bijpassende taak gezocht. 

Vrijwilligerscoördinator Fonda Dek-
ker: ‘Iedereen is van harte welkom 
en ook hard nodig om te helpen. De 
werkzaamheden vinden plaats tussen 
Castricum aan Zee en Egmond aan 
Zee en afhankelijk van de taak ben je 
ongeveer 4 tot 8 uur aan het werk. 
De sfeer is uitmuntend en de vrijwil-
ligers worden door ons zeker goed 
verzorgd. Zo krijgen ze gedurende 
de dag catering, na afloop een gaaf 
officieel Saucony eventshirt, mag ie-
dereen na afloop genieten van een 
heerlijk buffet in Hotel Zuiderduin 
en worden reiskosten vergoed. Veel 

vrijwilligers keren jaarlijks terug. Het 
voelt als een grote familie ’ 

Verdien een extraatje voor je 
club
Kom je met je sportclub, buurtvereni-
ging of andere vereniging - met mi-
nimaal 10 personen – helpen? Dan 
ontvangen jullie een leuke clubkas-
vergoeding. Voor elke vrijwilliger die 
aangedragen wordt, ontvangt de club 
€ 15,-. Meld je vereniging aan via een 
e-mail naar vrijwilligers@lechampion.
nl. 

Aanmelden 
Ben je enthousiast geworden en wil 
je graag vrijwilliger zijn bij de NN 
Egmond Halve Marathon? Meld je 
dan nu meteen aan via vrijwilligers@
lechampion.nl of kijk voor meer in-
formatie op: www.lechampion.nl/
vrijwilligers-egmond-weekend. Je 
functioneert altijd onder leiding van 
een coördinator, die er natuurlijk voor 
zorgt dat je voldoende instructies en 
ondersteuning krijgt. Vrijwilligers zijn 
welkom vanaf 16 jaar.

Driegangen lunch januariDriegangen lunch januari
een verrassend 3-gangen lunchmenueen verrassend 3-gangen lunchmenu

voor maar €28,50voor maar €28,50

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

Kom gezellig naar ‘t TuinkaffeeKom gezellig naar ‘t Tuinkaffee
geopend op zaterdag en zondaggeopend op zaterdag en zondag

  Koffie | Lunch | Diner | Take-awayKoffie | Lunch | Diner | Take-away
dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uurdinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur

RTV80 volgt sportweekend 
EGMOND - RTV80, de lokale omroep van de gemeente Bergen, ver-
zorgt zaterdag 7 januari een live-verslag van de ATB Strandrace Eg-
mond-Pier-Egmond. De omroep presenteert een dag later, op zondag 
8 januari, een verslag van de Halve Marathon van Egmond. Op vrij-
dag 6 januari presenteert RTV80 een voorbeschouwing op het sport-
weekend met de ATB strandrace en de Halve Marathon als meest 
belangrijke onderdelen.

Vrijdag: voorbeschouwing ATB 
strandrace en Halve Marathon
RTV80 brengt vrijdag tussen 19.00 
en 21.00 uur op radio en tv een voor-
beschouwing op het sportweekend. 
Dat gebeurt live vanuit de sporthal in 
Egmond aan Zee. Adri Wittebrood en 
Jan Hopman blikken vooruit en praten 
met deelnemende atleten.

Zaterdag: Egmond-Pier-Egmond
De ATB strandrace Egmond-Pier-
Egmond is live te volgen op zaterdag 
tussen 09.00 en 13.00 uur op radio 
en televisie. De programmamakers 
doen verslag van de wedstrijd van 
start tot finish.

Zondag: Kwart en Halve Mara-
thon
RTV80 presenteert zondag tussen 
08.00 en 11.00 uur het radiopro-
gramma 'De warming-up'. Evert Visser 
praat dan onder andere met de mee-
werkende organisaties Rode Kruis en 
de Egmondse Reddingsbrigade. Om 

10:00 uur begint op tv de uitzending 
van de kwart marathon met beelden 
van de starts, langs het parcours, uit 
de duinen en bij de finish. Vervolgens 
presenteert RTV80 op radio en televi-
sie tussen 12.00 en 15.00 uur hét live 
verslag van de 48e Halve Marathon 
van Egmond. Vanuit jeeps en langs 
het parcours houden verslaggevers 
de tv-kijkers en radioluisteraars op de 
hoogte van alle ins en outs, van start 
tot finish. De presentatie is in handen 
van Adri Wittebrood en Monique Mol.

Frequenties *TV: Ziggo ka-
naal 44 en KPN kanaal 1439. 
- *Radio: 105.9 FM, Ziggo ka-
naal 919, KPN kanaal 1193. 
- *Internet: www.rtv80.nl. 
- *App: download de RTV80 
app om te luisteren en te kij-
ken langs het parcours.

Sportverslaggever Adri Wittebrood in actie, samen met 
Aris Brandaris.

Sportverslaggever Adri Wittebrood.

TE HUUR, 
per direct in Egmond aan den Hoef.

Werk- en/of opslagruimte, 35-60 m²
Parkeren op eigen terrein.  (kracht)stroom aanwezig. 

Voor info: 0653920559
J. de Waard
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De Woerdense Kaasboer

Bij aankoop van kaas

KAAS met maar 18% vet alle smaken: 
Jong, Belegen, Oud, Komijn NU 500 gram  6,95

Al onze KRUIDENKAZEN            250 gram  3,95

da’s GOEDKOOP

EGMOND 

ALMANAK

JANUARI:

ZA 7 11:00 Egmond Pier Eg-

mond 

ZA 7 14:00 Nieuwjaarswed-

strijd en Nieuwejaarsfeest 

Zeevogels Hogedijk

ZO 8 09:50 Halve Marathon 

Egmond aan Zee 

ZO 8 16:00 Pumpin Piano’s bij 

Chill 

MA 9 19:00 Nieuwjaarsre-

ceptie Gemeente Bergen bij 

Zuiderduin

WO 11 10:30 Aan Tafel met…

Letsa bij de Schulp 

DO 12 13:30 Aan Tafel met Pe-

ter van den Berg bij Postaan-

Zee 

ZO 15 14:30 Filmmiddag in de 

Schulp 

DI 17 12:30 Lunch voor Man-

telzorgers in de Schulp 

CHILL 

DO 5 18:00 Rock Around the 

Clock (live music) 

EYMAPLEIN 

DO 5 08:00 Markt tot 14:00 

HANSWIJK 

DO 5 13:30 Biljarten MA 9 

13:30 Biljarten DI 10 09:00 

Wandelen 

HANSWIJK 1B 

DO 5 10:00 Huiskamerproject 

HUYS EGMONT 

WO 4 13:00 Kindermiddag DO 

5 13:00 Foto-, Film-, Archief-

middag VR 6 13:00 Archeolo-

gie inloopmiddag DI 10 10:00 

Digi-Spot inloop / Bibliotheek 

POSTAANZEE 

WO 4 13:30 Spelletjes / 19:00 

Dunes and Dragons DO 5 

10:30 Spaans / 13:15 Fietstocht 

/ 13:30 Repaircafe VR 6 10:30 

Taalcafé / 13:30 Boekenmarkt + 

Kaarten maken + Klaverjassen 

/ 14:00 Creatief / 19:30 Board-

games MA 9 10:00 Digiwijs aan 

Zee + Wandelen ook 13:15 en 

13:30 / 19:30 Meezingen met 

Theatergroep Toemaar DI 10 

12:30 Inloop Hoofdzaak / 15:00 

Inloop Sociaal Team, taal, digi-

tale hulp/cursus + Spreekuur 

Sociaal Team 

SCHULP 

WO 4 13:30 Bingo DO 5 12:00 

Eettafel VR 6 10:00 Gezond 

Natuur Wandelen MA 9 10:30 

Senioren Dames Gym DI 10 

14:00 Bibliotheek  

EXPOSITIES: 

* Wisselende exposanten bij 

PostaanZee door de week van 

9:30 to 16:30

* Dichter in Beeld in Hans-

wijk tot half januari 2023

* Houten Beelden van Jos 

Apeldoorn in de Schulp tot na 

de zomer

Op
Iemand wil, niets ontziend,
als een vraatzuchtig beest,
daarbij ook nog onver-
diend:
Op zijn minst het meest.

Jégé

magere runderlappen
                 topkwaliteit uit de beemster        per 500 gram
kippendijenfilets
                 topkwaliteit uit middenmeer  heel kilo voor maar

rundergehakt
                 topkwaliteit uit de beemster   heel kilo voor maar

hamburgershamburgers
(eigen gemaakt)(eigen gemaakt)  44 stuks  stuks 6,986,98

6,986,98
12,9812,98
10,9810,98

biologisch

biologisch

biologisch

ouderwets lekker

smullen maar

gratis kruiden

GROENTE & FRUIT
SAM DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst MANDARIJNEN               zak vol € 4.95
Super zoete Dino MELOENEN              per stuk € 2.50
PITLOZE DRUIVEN                         2 dozen voor € 2.50
We zijn er weer en BESTE WENSEN voor 2023!

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

in knoflook marinade

mooi losgevroren

volg ons nu ook op Facebook

zonder graat

Warm gebakken 
SCHOL 

p/st € 3,-   4 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon

5e GRATIS

Uit eigen rokerij 
max. 6 pakken per klant

✄

    

mooie DIKKE

✄
    

✄
    

Ouderwets 
GEROOKTE MAKREEL
v.a. p/st € 3,95
Alleen tegen inlevering van de bon
2 voor € 6,50

VERSE GAMBA’S 
van kilo € 25,-

Alleen tegen inlevering van de bon
kilo € 13,50

(500 gr € 8,-)

mooie DIKKE

op=op

✄

    

vers schoongemaakt

Hollandse 
NIEUW HARING
p/st € 2,20   5 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon
6e GRATIS
65plus 3 voor € 5,-

helemaal schoon

GARAGE DE EGMONDEN
OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE AIRCO 

SYSTEMEN MOGELIJK!!! OOK MET UW HYBRIDE 
EN ELEKTRISCHE AUTO'S BENT U VAN HARTE 

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

5061228

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

 

 

Unieke Meubels,
woonaccessoires

& Pasfoto Service
Voorstraat 134
072 743 22 40

www.theseahorse.nl

AAN TAFEL MET… PETER VAN DEN BERG
De Egmondse School 1884-1905
Aan tafel met… geeft mensen uit het dorp de gelegenheid om hun 
verhaal of kennis te delen met anderen. Dit kan een interessant be-
roep zijn, een leuke hobby, een onderwerp dat je na aan het hart ligt 
of iets interessants dat je hebt (mee)gemaakt. Als je zelf eens een 
“Aan tafel met…” wilt verzorgen kun je je aanmelden bij de mede-
werkers in de bibliotheek.

De Egmonden hebben een rijke ge-
schiedenis. Peter J.H. van den Berg 
weet ontzettend veel te vertellen over 
de geschiedenis van de Egmonden, 
zoals over de familie Van Egmont, of 
de kunst en cultuur en geschiedenis 
van de Egmonden. 
Je bent van harte welkom tijdens deze 
Aan tafel met…Peter van den Berg op 

donderdag 12 januari van 13.30 tot 
15.00 uur bij Postaanzee Voorstraat 
82a Egmond aan Zee. Ontdek waar-
om hij een passie voor de Egmonden 
heeft of vraag hem het hemd van het 
lijf. 
De toegang is gratis. Voor koffie en 
thee vraagt Postaanzee een vrijwillige 
bijdrage.

Internationale maaltijden 
bij Postaanzee
De maaltijden op de tweede donderdag van de maand zijn niet meer 
weg te denken bij Postaanzee. De leuke reacties van de bezoekers 
inspireert het kookteam enorm om hen steeds weer met verassende 
menu’s te trakteren. 

Het oude jaar is afgesloten met een 
heel geslaagd Kerstdiner. Ook in het 
nieuwe jaar 2023 zal het kookteam 
van Postaanzee er zorg voor dragen 
dat er 1 keer per maand een verras-
send menu kan worden geserveerd. 
De eerstvolgende maaltijd is op 
donderdag 12 januari. Aanmelden is 
verplicht tegen een contante of pin-
betaling van € 6,- bij Postaanzee. De 
inloop is vanaf 17.30 u en de maaltijd 
start om 18.00 u.
Ook De gezellige zondag komt er weer 
aan. Dat zal betekenen dat er om en 

om een High Tea of een lunch zal zijn. 
Zondag 5 februari gaan we van start 
met een lunch. Ook hiervoor dient te 
worden aangemeld tegen een beta-
ling van € 5,- De aanvangstijd van de 
lunch is 12.30 u met een inloop vanaf 
12.00 uur. Vervolgens iedere eerste 
zondag van de maand. Alle informatie 
over data en tijden kunt u vinden op 
www.postaanzee.nl 

Tot ziens bij Postaanzee

Nieuwe sportgroep in Egmond 
voor jeugd die baat heeft bij 
structuur 
Dinsdag 24 januari start Stichting Sport-Z met een nieuwe sport-
groep voor Egmondse jeugd van 8-12 jaar. Van 16.00-17.00 uur in 
sporthal de Watertoren kunnen kinderen die baat hebben bij struc-
tuur en veel persoonlijke aandacht komen sporten. Het betreft een 
lessenreeks van 4 achtereenvolgende weken. Aanmelden kan (gratis) 
via s.kager@sport-z.org.

Deze sportgroep wordt klein gehou-
den, zodat de sportcoach veel per-
soonlijke aandacht aan de deelneem-
res kan geven. Kinderen die gebaat 
zijn bij regelmaat zullen opbloeien 
van de structuur die in deze lessen 
geboden wordt. Tijdens het sporten 
wordt ook gewerkt aan sociale vaar-
digheden, zelfvertrouwen en gedrag. 
Kinderen die hier soms moeite mee 
hebben groeien zonder dat zij het zelf 
door hebben elke les weer een beetje 
op deze vlakken. Laagdrempelig be-

wegen met een pedagogische inslag, 
dat vormt de basis van het aanbod, in 
een veilige omgeving en dichtbij huis.

De lessen vinden plaats op dinsdag 
24, 31 januari, 7 en 14 februari, 
elke dinsdag van 16.00-17.00 uur 
in sporthal de Watertoren aan de 
Watertorenweg in Egmond aan Zee. 
Je kunt je aanmelden bij Sander Ka-
ger, via s.kager@sport-z.org of 06-
38326768. Kijk ook op www.sport-z.
org/sportgroepEgmond. 


