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Bericht van de Dorpsraad
Als ik dit schrijf is het half april en zitten we nog midden in de “intelligente lock-down” om het Corona
virus te bestrijden. Wie had dit kunnen bedenken. Een groot deel van de economie is tot stilstand
gekomen en alle zijn scholen gesloten. Ik hoop dat wanneer u dit leest, daar inmiddels weer wat
verandering in is gekomen.
De Corona crisis is ook van invloed op ons kleine dorp. Diverse mensen zitten thuis zonder werk, of
proberen zo goed mogelijk vanuit huis hun werkzaamheden te doen. Een aantal hebben het juist heel
druk, met name de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Ook het verenigingsleven is geheel tot
stilstand gekomen nu tijdelijk niets meer georganiseerd kan worden. Ook zijn er geen vergaderingen
meer, ook niet voor de Dorpsraad. We hebben nog wel contact onderling, via de app of mail als dit
nodig is, maar het blijft toch vreemd.
Gelukkig hebben we wel mooi weer. De winter was kletsnat met veel harde wind. Helaas hebben we
niet mogen genieten van een vorstperiode en nu na alle regen is het weer erg droog. Voor degene die
thuis zitten is het gelukkig heel goed fiets - en wandelweer en ook prima weer om te tuinieren.
De dorpsraad heeft tot de lock-down nog wel een aantal dingen gedaan. Zo zijn we in gesprek geweest
met een ambtenaar van de gemeente, over de snelheid beperkende maatregelen voor het verkeer op
de Burgerweg (ten westen van de Grote Sloot). De dorpsraad heeft in overleg met de bewoners een
voorstel bij de gemeente neergelegd wat nu in behandeling is. Daarnaast heeft er in Café Halfweg een
bijeenkomst plaatsgevonden over een mogelijke vaste oeververbinding. Deze bijeenkomst werd
georganiseerd door de wethouder en hierbij waren twee leden van Gedeputeerde Staten uitgenodigd.
De voor- en nadelen van een vaste oeverbinding zijn hierbij uitgebreid aan bod gekomen.
Het CPO project loopt ondanks de lock-down gelukkig wel gewoon door. Het plan is in de gemeente
raad al in een aantal vergaderingen behandeld.
In de vorige Brugpraat kon u lezen dat het mededelingenbord is vernield. Gelukkig is deze weer
helemaal hersteld met dank aan Piet Schipper en Cees Rutsen. Verderop in de Brugpraat kunt u lezen
wat we gaan doen met de twee euro per inwoner die jaarlijks beschikbaar wordt gesteld door de
gemeente.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Brugpraat en alle goeds en gezondheid voor iedereen
tijdens deze Corona crisis.
Hartelijke groet, namens de Dorpsraad Burgerbrug e.o.

Elli Ruijter-Masteling
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AGENDA Burgerbrug en omstreken
2020
MEI
11 mei
JUNI
8 juni

GEANNULEERD Vergadering Dorpsraad

Vergadering Dorpsraad 20.00-22.00 uur (nog afhankelijk beslissingen
overheid 20 mei a.s.)

AUGUSTUS
15 augustus
31 augustus

Zomereditie Brugpraat
Vergadering Dorpsraad; 20.00-22.00uur Herboren Toren

OKTOBER
5 oktober
18 oktober
20 oktober

Vergadering Dorpsraad; 20.00-22.00uur Herboren Toren
The Lasses
Herboren Toren: Esther van Es

NOVEMBER
14 november
15 november
23 november

Herfsteditie Brugpraat
Schuurpapier ( Helga Buitelaar)
Jaarvergadering Dorpsraad 20.00-22.00 uur Herboren Toren

DECEMBER
20 December

Simonez

ADVERTEREN IN DE BRUGPRAAT?

Stuur uw aanvraag naar: brugpraat@burgerbrug-nh.nl

Losse advertenties/eenmalig :

Per jaar (4 edities):

1 pagina
€ 25
1/2 pagina € 15
1/4 pagina € 10

1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
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€ 70
€ 45
€ 27,50

Schoolpraat
Vanaf 16 maart zijn alle scholen gesloten in verband met het Coronavirus.
We leven met elkaar in een wereld die totaal nieuw voor ons is. We mogen elkaar niet meer de
handen schudden, moeten op 1.,5 meter afstand blijven, er wordt thuis gewerkt, veel bedrijven
zijn zelfs helemaal dicht, we worden op onszelf teruggeworpen.

Gelukkig werkten wij op school al met Snappet. (groep 4-8). Met Snappet maken de leerlingen
opdrachten via een tablet, in plaats van in een werkboek of schrift. Zo verwerken ze de instructie
die je als leerkracht geeft, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen en
spelling. De leerkracht kan op afstand (op school of gewoon thuis) de leerstof klaarzetten en zien
of de kinderen hun thuiswerk maken en of ze opdrachten snappen. Er kan ook met de kinderen
gechat worden terwijl ze aan het werk zijn. Zo konden de leerkrachten de kinderen helpen. Ook
de kinderen uit groep 3 konden deels digitaal aan de slag. De afgelopen weken heeft het digitaal
werken een grote vlucht genomen
In januari hadden wij nog geïnvesteerd in 25 nieuwe Chromebooks. Dit kwam nu heel goed uit.
Hierdoor waren wij in staat om de gezinnen die dat nodig hadden een Chromebook uit te lenen
zodat de kinderen hun huiswerk ook thuis konden maken.
Het was een even puzzelen voor het team, kinderen en ouders. Het valt niet mee om de weg te
vinden in die nieuwe digitale wereld, (we zijn inmiddels heel handig met videobellen!) andere
manier van stof aanbieden en je eigen kinderen aan het werk krijgen en te houden en dan ook
nog zelf thuis werken….. Ga er maar aan staan!
Op 11 mei opent de school gedeeltelijk weer haar deuren. Daar zijn we heel blij mee. Videobellen
en chatten is best leuk, maar we willen onze kinderen graag weer in het echt zien, spreken en
lesgeven. De desinfecterende hand-gel, spray en andere schoonmaakmiddelen liggen al klaar.
Nu maar hopen dat we vanaf 1 juni volledig open kunnen. Dat is voor iedereen fijn, maar vooral
voor groep 8. Zij zijn het meest het kind van de rekening geworden. Kamp is gecanceld, de
musical opvoeren zoals we gewend zijn mag niet en het “echte” groep 8, wij zijn de oudsten van
de school, gevoel dat kinderen altijd hebben, is door het thuiszitten verloren gegaan.
Hopelijk kunnen we het laatste stuk van het schooljaar nog onvergetelijk maken.
Stay safe, stay strong!

Namens het team,
Annamarie Vriezekolk
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Nieuws uit de Herboren Toren
Beste dorpsgenoten,
In deze editie van de Brugpraat wil het bestuur van de Herboren
Toren jullie weer graag op de hoogte houden van haar activiteiten
van de afgelopen periode en voor de toekomst.

Zoals de afbeelding op deze pagina symboliseren zijn ook de activiteiten in de
Herboren Toren door de maatregelen in verband met de corona-crisis tot nader
(door de overheid te bepalen datum) afgelast. Uiteraard vinden wij dit heel
spijtig voor onze bezoekers. Hoe wij hier verder mee om zullen gaan zal in de
toekomst moeten blijken.
Wat moesten we in dit voorjaar node missen:
15 maart is het optreden van Rose-ile reeds gecanceld . Helaas was het voor hen niet mogelijk om “aan te
schuiven” in het nieuwe programma van ons. Uiteraard heel jammer, maar….ze komen , “ijs en weder dienende”
op 16 januari 2022.

19 april stond het trio Amsteljazz op het programma en ook dat is niet doorgegaan
Vervolgens zou Jan Kuhne met zijn “Small-buzz-band” op 3 mei een bevrijdend concert geven in het kader van
75 jaar bevrijding. Ook deze is gecanceld, net zoals overigens alle bevrijdingsactiviteiten in het hele land.
De Zijper Zomerkunst, die gezamenlijk georganiseerd wordt door de vier Zijper kerkjes zal met grote mate van
waarschijnlijkheid niet doorgaan, evenals onze eigen jaarlijkse expositie ”van Hobby tot Kunst”.
Dat geldt ook voor het optreden tijdens de expositie van het “klein koor Gaudete”
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Het programma voor het seizoen najaar 2020 / voorjaar 2021 is gereed en zal binnenkort op de
bekende flyer worden gepubliceerd. Of dit een aanpaste vorm zal krijgen is momenteel niet te voorzien. Uiteraard volgen wij ook dan de richtlijnen van de regering en het RIVM en zullen nauw contact
houden met de artiesten die hebben toegezegd bij ons te komen optreden.
Hierbij het overzicht van het programma voor het nieuwe seizoen:
18 oktober 2020
15 november 2020
20 december 2020
17 januari 2021
21 februari 2021

The Lasses
Schuurpapier ( Helga Buitelaar)
Simonez
Britta Maria
Zephyr kwartet

In de volgende Brugpraat hopen we meer concrete informatie te kunnen geven.
Tot die tijd; blijf gezond en............de natuur heeft gelukkig geen crisis .

Door Jannie Paarlberg, secretaris
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College stemt in met plan Kustzone Petten
Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan
Kustzone Petten 2020. Het plan ligt vanaf aanstaande zaterdag tot eind mei ter inzage bij de gemeente Schagen. Het gaat om het herstel van het bestemmingsplan Kustzone Petten dat in 2019 door de
Raad van State is vernietigd. Dat plan werd vernietigd omdat voor de beoogde strandbebouwing en
parkeerplaatsen gebruik was gemaakt van de stikstofregels uit de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS). Het gebruik van de PAS regelgeving is niet meer toegestaan.
Al voor de uitspraak van de Raad van State heeft Schagen geanticipeerd en is een eigen passende
beoordeling gemaakt voor de natuureffecten van dit plan. Hieruit blijkt dat de beoogde
strandontwikkeling geen significant effect heeft op de beschermde planten in het Zwanewater en de
Pettemerduinen. Deze nieuwe onderbouwing vormt de grondslag voor het herstel van het
bestemmingsplan voor het strand in Petten.
Wethouder Beemsterboer: “Ik ben blij dat we snel met een reparatie van het oude bestemmingsplan
een nieuwe procedure kunnen beginnen. Het plan is nog steeds om 80 seizoensgebonden
strandhuisjes, 2 nieuwe jaarrondpaviljoens (waaronder een sportpaviljoen), reddingsbrigadeposten en
strandcabines te bouwen. Alleen de eerder geplande jaarrond beach-houses zijn vervallen.
We hopen hiermee dat Petten de zo lang gewenste opwaardering naar een volwaardige badplaats nu
kan krijgen, zodat de gasten verwelkomd kunnen worden als de coronacrisis voorbij is”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie voor het telefoonnummer van de
contactpersoon van de gemeente

Gitaarles bij u thuis?
Vraag voor de mogelijkheden en meer info via
catsfiddle.rob@gmail.com of bel 06-20423601

CMS bv Burgerbrug

* Gitaarles
* Muzikant
Energiestraat 16 - 1749 DN - Warmenhuizen

* Transport
* Koerier
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Hulp zoeken en vinden in deze tijd van Corona
In deze corona crisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar en kunnen nu wel wat extra hulp
gebruiken. Wij verzamelen alle vraag en aanbod in de Noordkop op één plek:
https://www.noordkopvoorelkaar.nl/coronahulp.
Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee?
Vraag om hulp: Je kunt zelf niet meer op bezoek bij je moeder en maakt je zorgen. De activiteiten in het
verzorgingshuis waar je werkt, liggen stil vanwege corona en de bewoners zitten alleen. Plaats een
oproep namens diegene en vraag of iemand een online spelletje schaak wil spelen, een brief wil
schrijven of de noodzakelijke boodschappen kan halen. Jij weet waar deze mensen het beste mee
geholpen zijn!
Help een ander: Je hoort en ziet het nieuws en wil graag iemand helpen. Maar waar begin je? Wat als je
zelf verkouden bent en je de deur niet uit kunt? Bij Noordkopvoorelkaar geloven we dat iedereen iets te
bieden heeft, ook op afstand. Denk aan het bellen van ouderen die nu geen bezoek krijgen. Het spelen van
een digitaal potje schaken met iemand in quarantaine. Of het langsbrengen van de boodschappen bij
de buurvrouw.
Noordkopvoorelkaar ziet ook dat er in deze tijd vele mooie initiatieven ontstaan. Op Noordkopvoorelkaar
kun je zien welke initiatieven er zijn in jouw gemeente. Mis je hier een initiatief? Geef deze dan gerust
door via een e-mail naar info@noordkopvoorelkaar.nl.

Wonen Plus Welzijn brengt kaartjes van basisschool De Ark rond
SCHAGEN- Basisschool de Ark bedacht een ontzettend leuke actie; de leerlingen kregen de opdracht om
een kaartje te maken om de ouderen van Schagen op te vrolijken. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben deze hartverwarmende kaartjes thuis gemaakt en op school ingeleverd. Elise Visser van Wonen Plus
Welzijn heeft de kaartjes in ontvangst genomen en vervolgens zijn deze verspreid door een aantal trouwe vrijwillige bezorgers van Wonen Plus Welzijn. Een mooi initiatief met als doel mensen, die nu in
thuisisolatie zijn, te laten zien dat we aan ze denken .
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De oplossing van de puzzel kunt u insturen naar brugpraat@burgerbrug-nh.nl. Onder de juiste inzendingen
verloten wij een verrassingspakket samengesteld door de bewoners van Croon en Bergh.
De oplossing van de puzzel in de Winter editie van de Brugpraat was ‘BOERENDORP’. Uit de vele inzendingen die we hebben ontvangen hebben we de penningmeester van de
Dorpsraad een winnaar laten trekken. Dit is geworden:

De heer of mevrouw R.J. Krul, Grote Sloot 96 Helaas is het door de
beperkende Corona maatregelen niet gelukt om de prijs voor het verschijnen van deze Brugpraat uit te reiken. Zodra het kan wordt deze uiteraard
alsnog overhandigd!
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Brand op Grote sloot 111
29 maart 2020….. deze dag zullen wij nooit meer vergeten……
Nietsvermoedend zaten we te genieten van de zondagavond toen we even voor 2100 uur gebeld
werden dat ons dak in brand stond. Rondom de schoorsteen aan de zuidkant was al een flinke brand
gaande. We waren enigszins voorbereid op calamiteiten, hadden zelfs samen een route door het huis
gelopen zodat, mocht het een keer gebeuren, we beide goed bewust waren van de brandblussers.
En dan ineens, kan zelfs de grootste brandblusser onze mooie plek niet meer redden..
Pascal is snel op dak geklommen om te proberen wat te blussen. Gelukkig kwam de brandweer er al
snel aan. Door de rookvorming werd het gevaarlijk voor Pascal en met de harde Noordenwind ging het
ontzettend snel. Na een uur leek het heel even of de brand onder controle was.
Helaas is de brand als een sluipmoordenaar tussen de isolatie en het riet gaan zitten en heeft na een
lange, heftige en afschuwelijke nacht, ons mooie plekje verwoest. Het ergste is dat het dak net klaar
was….. De gerenoveerde begane grond en de nieuwe woonkamer op de 1e verdieping waren net naar
onze smaak gemaakt en daar sta je dan nu… met een handje vol spullen. Gelukkig zijn onze honden en
de rest van de beesten gered.
Helaas maken de Corona restricties de afhandeling ook nog eens extra moeilijk. Na de Paas mochten
we eindelijk beginnen om wat op te ruimen rondom het huis. Het was bijna onbegaanbaar geworden
omdat de brandweer heel hard heeft geprobeerd het riet los te trekken en later met het spuitkanon
het riet eraf te blazen, om het vuur te stoppen. Zoals we nu weten, heeft ook dit niet geholpen.
Wij moeten nu helaas verder met de afhandeling van de verzekering en het op- en uitruimen en
afvoeren van de verwaterde en inmiddels beschimmelde spullen. Hier hebben we samen heel hard
voor gewerkt en het doet pijn om de puinhoop te zien. We wonen nu tijdelijk op een vakantiepark,
jammer genoeg gaat het nog heel lang duren voordat de Grote sloot 111 weer bewoonbaar is.
Veel mensen zijn even gestopt om te kijken, en nog blijven voorbijgangers staan. Het is ook een triest
gezicht. We hebben vele kaartjes met steunbetuigingen gehad. Daar zijn we de Burgerbruggers
dankbaar voor. Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Hoe de toekomst uitpakt, weten we nog niet maar uiteindelijk zal het weer ons mooie plekje worden,
hoe moeilijk en lastig het nu ook is en straks ook nog zal worden.
Pascal en Cynthia.
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OldSkoel:
activiteiten afgelast of aangepast

Zoals overal in Burgerbrug en de rest van Nederland, heeft het coronavirus ook een stevige uitwerking
gehad op de agenda van OldSkoel. Meteen na de officiële aankondiging van de overheidsmaatregelen
zijn alle activiteiten geschrapt. Of en wanneer er weer sprake is van een voorzichtige voortzetting van de
geplande evenementen, is op het moment van dit verslag nog onduidelijk. U kunt hiervoor de website
van Oldskoel checken: www.oldskoel.nl.
Recente activiteiten
Tot het moment dat corona zijn intrede deed, was het jaar heel goed begonnen. De vaste activiteiten,
zoals de inloop op vrijdag, de bijeenkomsten onder de noemer Oude Gewoonte en de Tafel van 10
konden weer op ruime belangstelling rekenen. De Oude Gewoonte – liedjes zingen van vroeger en een
gezamenlijke lunch met gerechten uit grootmoeders kookboek – zag zelfs een recordaantal deelnemers.
Ook de vrijdagen met koffie, huisgemaakte taart en ruimte voor ontmoeting, waren gezellig en
verbindend. De Tafel van 10 had wat last-minute afzeggingen wegens ziekte.

Inloophuis
Het Inloophuis Burgerbrug, nieuwe initiatief van Wendy Borst voor mensen die te maken hebben met
kanker, beleefde de eerste editie. Onder andere Susanna Florie van uitgeverij Leessst deed haar verhaal
en gaf een workshop schrijven. Helaas moeten de komende geplande inloopochtenden voorlopig
vervallen. Wel heeft Wendy Borst een alternatief bedacht voor dit moment: ze is elke eerste donderdag
van de maand tussen 9:30 en 11:30 uur telefonisch bereikbaar op 06-10399049.
Contact via de mail kan altijd: wamborst@gmail.com.
Komende activiteiten
Zoals gezegd, is de doorgang van alle activiteiten voor nu onzeker; alles hangt af van de maatregelen die
de overheid voor de komende tijd aankondigt. De Oude Gewoonte van 4 mei aanstaande gaat niet door
en wordt wellicht verplaatst. Datzelfde geldt voor de OldSkoel Session (10 mei). Ook de geplande
Vintage Fair (21 juni) is afgelast. De deelname aan de Zijper Kunstroute gaat wél door, in aangepaste
vorm en conform de coronarichtlijnen. Hiervoor worden aanpassingen gemaakt en maatregelen
genomen.
Inloop op vrijdag: max 2 bezoekers, op afspraak
Vanwege de maatschappelijke functie van de inloop op vrijdag is er een alternatief bedacht. Het atelier
van Jess, met de lange koffietafel, is alleen op afspraak geopend, voor 1 of 2 bezoekers tegelijk; ook is
het mogelijk dan te 'personal shoppen' bij de Tweedekans-kleding. Maak hiervoor een afspraak met
Jess: 06 12302230.
Ook een bezoek op afspraak (max 2 personen) bij de brocante van Bouche à Oreille is dan mogelijk. Voor
een afspraak, bel: 06 21832949. In alle gevallen handhaaft OldSkoel alle coronavoorschriften op het
gebied van social distancing en hygiëne.
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Verdeling 2 euro bijdrage gemeente Schagen
In de vergadering van 9 maart 2020 heeft de Dorpsdraad het besluit
genomen om de bijdrage van de gemeente in 3 groepen te verdelen
met als basis de inwonersaantallen zoals vermeld bij het CBS.
Burgerbrug heeft 820 inwoners: 53 % mannen en 47 % vrouwen verdeeld over 330 huishoudens.
De leeftijdsopbouw is als volgt:
•

0-15 jaar

180

16%

•

15-25 jaar

95

12%

•

25-45 jaar

155

19%

•

45-65 jaar

290

35%

•

65 jaar +

150

18%

Totaal

820 personen.

We verdelen dit in 3 groepen te weten jongeren, volwassenen, ouderen.
Als er een bijdrage voor activiteiten wordt gevraagd moet worden gemotiveerd voor welke leeftijdsgroep of
groepen dit bestemd is en op basis daarvan zal de Dorpsraad besluiten welke bijdrage er wordt verstrekt.
Wij beschikken ook over de aantallen met een interval van 5 jaar en het bijbehorende percentage zodat we nog
fijner kunnen beoordelen en besluiten.
Wij hopen op vele reacties zodat iedereen hiervan kan genieten.

Gemeente stelt borden beschikbaar
In alle dorpskernen van gemeente Schagen staat sinds half april een groot bord. Beschikbaar gesteld
door de gemeente. Waar anders altijd partijposters hangen in verkiezingstijd, mogen nu de inwoners
van het dorp hun wens of initiatief met behanglijm op het bord plakken.
De borden zijn er gekomen toen stad Schagen bij de entree een bemoedigende oproep deed. Op de
evenementenborden bij de entree van stad Schagen staat de boodschap: “Denk om elkaar, Houd vol,
Schagen Samen Sterk!”. Dit om alle inwoners, ondernemers en bezoekers een hart onder de riem te
steken. In alle andere dorpskernen zijn ook borden geplaatst met deze tekst. De borden zijn bedoeld
om elkaar in het dorp te informeren, doordat inwoners een wens of een initiatief voor elkaar kunnen
opplakken. Ook komen alle politieke partijen van de gemeenteraad met een gezamenlijk affiche.
Om gezamenlijk de inwoners een hart onder de riem te steken.
De borden stelt de gemeente met liefde beschikbaar aan iedereen. Als je een wens hebt voor je
dorpsgenoten of je wilt hen met een initiatief steunen, plak dan vooral je eigen poster erbij.
De borden zijn een directe en reeds bekende wijze van communiceren. Op die manier kunnen ook
minder digitaal vaardige inwoners zien welke initiatieven er allemaal zijn. Om die reden mogen
inwoners de borden ook gebruiken om anderen een hart onder de riem te steken. Ook in Burgerbrug
staat er zo’n bord. Wij nodigen u uit om gebruik te maken van dit bord.
Het staat er voor ons allemaal.
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Texelaarfokkers
Fam. Nuijens
www.nuijenstexelaars.nl
nuijens-dekker@hetnet.nl
tel: 0226-381474

Mensen gaan en komen en zo gaat dat ook in Burgerbrug. U vraagt zich vast wel eens af:
“Hoe zou het nu zijn met mijn klasgenoot of mijn buren of dorpsgenoot die verhuisd is?“
Naar wie bent u nieuwsgierig? Laat het ons weten: brugpraat@burgerbrug-nh.nl
Dan gaan we samen met u op zoek!
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Hoe gaat het nu met….?
Geboren in 1970 en opgegroeid aan de Grote
Sloot nr. 113, waar m’n ouders Gerard en
Lenie Nuijens nog steeds wonen, als oudste
van vier kinderen. Ik heb één zus Linda en
twee broers; Nico en Max (Martin). Na de Sint
Jozef School heb ik de LAS in Schagen en de
MAS in Alkmaar gedaan. Nadat ik geslaagd
was ben ik voor vijf maanden naar Canada
gegaan en heb ik gewerkt en gewoond bij de
familie Bruyn-Masteling in Ontario op hun
melkveehouderij bedrijf. Daar een geweldige
ervaring opgedaan en mijn 19de verjaardag gevierd. Toen ik terug kwam heb ik in de zeven jaar daarna
verschillend (seizoens) werk gedaan, meestal in de agrarische sector. Onder andere op melkveehoudrijbedrijven, een jaar in Alberta Canada in bloemen, champignon kwekerij en bloembollen. Een tulpenbroeierij in Zweden en tuincentrum in Schagen. Op een keer in het weekend eind 1994 in ‘t Geveltje in
Schagen werd ik voorgesteld aan Bob (thanks Irene Kramer ! ), het klikte wel aardig. We zijn een paar
jaar later gaan samenwonen en uiteindelijk naar het melkveebedrijf van de Familie Bruin in
Sint Maarten verhuist. In 1998 zijn we getrouwd en in juni 2001 werd Eline geboren. In juli 2003 zijn we
naar Nieuw Zeeland geëmigreerd om te kijken of we in dit land (d.m.v. het contract- en share milking
systeem) een eigen bedrijf konden opzetten. Dat hebben we een jaar of 3 gedaan maar uiteindelijk realiseerde we dat dit niet voor ons weggelegd was . Matt is geboren in januari 2006 en een paar maanden
later hadden we de koeien verkocht en ons eigen huis gekocht, waar we nu nog steeds wonen. Bob begon als self-employed contractor (ZZP’er) en werkte meestal bij een kippen mesterij hier vlakbij in de
buurt waar hij nu nog steeds werkt. Ik bleef thuis met de toen nog jonge kinderen. Eline en Matt zijn allebei naar de Katholieke Lagere School in Morrinsville gegaan die ook St.Joseph School heet. Ik heb nog
heel wat jaren bij de ouderraad van de school gezeten. Kinderen die buiten het dorp of de stad wonen
gaan altijd met de schoolbus naar school en niet op de fiets. Er zijn geen fietspaden en op de grote weg
fietsen, waar de auto’s 100 km per uur rijden is te gevaarlijk. Als ouders ben je ook altijd druk met het
ophalen en wegbrengen van je kids naar buitenschoolse activiteiten en sport. Matt zit nu in z’n 2de jaar
van Morrinsville College, speelt in de winter hockey en zwemt in de zomer bij de
Morrinsville zwemclub. Eline was vorig jaar november klaar met College. In Nieuw Zeeland loopt het
schooljaar van begin februari tot half december. Eline heeft dit jaar een “gap-year” genomen om te
zwemmen (competitie) en werken en gaat in 2021 haar studie vervolgen in Auckland voor Occupational
Therapist (Ergotherapie) . Wat ik soms mis? Familie en vrienden natuurlijk, ‘s winters ijs op de Grote
Sloot en zomers gezellig op een terrasje zitten is niet hetzelfde als hier. Maar NZ is een prachtig subtropisch land, we wonen hier vrij, ruim met een mooi uitzicht, de Nieuw Zeelanders zijn relaxed en houden
van hun buitenleven en sporten. Jagen, vissen, barbecueën, rugby, cricket en paardensport zijn een paar
van de favoriete bezigheden van de Kiwi’s. Ik heb een paar jaar terug een caravan gekocht en sta op
campings vlak aan zee. We komen regelmatig naar Nederland om de familie te bezoeken, gelukkig zijn
we net in juli geweest om het 50ste huwelijksjaar van m’n ouders te vieren. Voorlopig wordt vliegen
niks met bijna de hele wereld in lock down vanwege de Covid-19. We hopen dat jullie dit allemaal in
goede gezondheid lezen, Hartelijke groeten van Andrea Bruin-Nuijens.
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Harddraverij De Snelvoeters
Op zondag 5 juli a.s. houden wij voor de 57ste maal onze traditionele draverij voor pony’s en paarden
(onder het zadel). Als extra programma onderdeel is er ook dit jaar weer ringsteken voor de draverij
deelnemers. Zondagochtend zo rond 8.30 uur wordt begonnen met de baan opbouw.
De drafbaan is aan de zuidoostzijde van de Grote Sloot, van ongeveer van Grote Sloot 24 (start) tot bij
nr. 58 & 60 (finish), met uitloop tot bij de brug. De start van de draverij is om ongeveer 11.30 uur en wij
hopen voor 17.00 uur klaar te zijn. Prijsuitreiking is om 18.30uur in Café De Buuren met vanaf 18:00uur
muziek van regionaal bekende artiesten. Als u mee wilt doen aan de draverij dan kunt u zich met paard
of pony opgeven voor deelname voor dinsdag 30 juni a.s. via snelvoeters.burgerbrug@gmail.com

Naast de specifieke sfeer van een draverij betekent deze dag voor Burgerbrug en omstreken een
gezellig uitje, een feestelijke ontmoeting met vrienden en bekenden. Om de organisatie van onze
harddraverij rond te krijgen dient er nogal wat te gebeuren waarbij wij op financieel gebied worden
gesteund door onze donateurs en sponsors. Met een donateur kaart(en) ondersteunt u de activiteiten
van harddraverijvereniging "De Snelvoeters" te Burgerbrug en zorgt u er mede voor dat wij de
traditionele draverij in Burgerbrug kunnen blijven organiseren.
Ook dit jaar gaan worden we geholpen met de verkoop van onze donateur kaarten binnen de bebouwde
kom van Burgerbrug. Wij wensen de jeugd veel succes en we hopen dat u ze (en ons) niet in de steek laat.
De “buitenwijken” komen voor rekening van de bestuursleden zelf dus u hoeft niet te schrikken als
bijvoorbeeld de voorzitter persoonlijk bij u aan de deur komt met donateurs kaarten.

Wij zouden het leuk vinden als u ook langs komt op de draverij 5 juli a.s. en helemaal als u blijft voor de
prijsuitreiking bij Café De Buuren.
NB. Wij hopen voor een ieder dat het Corona/Covid-19 virus niet al te veel heeft toegeslagen in
de directe omgeving en familie. Daarnaast hopen wij uiteraard dat het “normale leven” weer z’n
gangetje zal gaan binnenkort. Mocht dat helaas niet zo zijn en we worden wat langer door de Corona/
Covid-19 pandemie beperkt dan geldt ook voor de draverij dat we t.z.t. anders moeten besluiten.
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Trim en Gymclub Burgerbrug
Zodra het weer kan na de coronacrisis starten de “heren van de trimclub” weer met hun gezellig
uurtje bewegen. Dit gebeurt op elke dinsdagavond van 20u00 tot ongeveer 21u15 uur in de gymzaal
van Burgerbrug op het Meester Bollplein. Wij zijn mannen van 35 tot 70 die beginnen met wat
lichamelijke oefeningen voor de buik-, been-, rug- en armspieren. Met het doel deze in conditie te
houden, voor een ieder op zijn eigen niveau. Daarna spelen we een paar sets volleybal.
Het is niet alleen voor oudere heren, kom maar eens een keertje vrijblijvend meedoen en houd je
lichaam zo in prima conditie. Wellicht tot ziens?!
Inlichtingen/aanmelden: Aad Kramer. E-mail: aad.kramer@hotmail.com

Na ontvangst van een soortgelijke oproep in de brievenbus ergens begin 2018 heb ik mij op
een gure dinsdagavond gemeld in de gymzaal. We woonden toen net 2 maanden in Burgerbrug.
Toen nog in de oude boerderij die nu op Welgelegen staat, inmiddels aan de overkant in ons nieuwe
huis.
Naast het sportieve element vind ik ook de sociale contacten waardevol, je maakt toch altijd even
een praatje met de andere mannen. Erg fijn voor het integreren in de dorpsgemeenschap.
Hopelijk tot ziens in de gymzaal later dit jaar!
Peter Fennema (peter.fennema@gmail.com)
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Bedrijvigheid
Wie zijn jullie ?
Cea hopman en Guus van der Krogt
Wat hebben jullie voor bedrijf ?
Wij hebben een Bed & Breakfast
Is jullie bedrijf ook jullie passie ?
Zeer zeker
Wat zouden jullie doen met 1 miljoen ?
We hebben geen wensen, we zijn gelukkig met wat we
hebben. Maar als…….
Sinds wanneer bestaat jullie bedrijf ?
Wij bestaan aan het eind van het jaar 10 Jaar.
Hoe zou je je bedrijf in vijf woorden omschrijven ?
Gastvrij, sfeervol, brocante inrichting, frisse uitstraling
en riant ontbijt van verse producten( in de tuin).
Wat vinden jullie van de locatie Burgerbrug ?
Centraal ten opzichte van het strand, Schagen en
Alkmaar, Zeer landelijk.
Wat kunnen Burgerbruggers voor jullie bedrijf doen ?
Het zware verkeer zou wat rustiger mogen rijden.
Wat onderscheidt jullie van andere bedrijven?
Gasten ontvangen van over de gehele wereld.
Wat zijn jullie toekomstplannen en wat is jullie ambitie?
Doorgaan zolang we het nog kunnen doen en onze ambitie is om de B&B vol passie te blijven doen.
Wanneer dit bedrijf niet zou bestaan wat zou je dan willen doen ?
Op zoek naar brocante en dat weer verkopen.
Wat is de drukste periode van het jaar ?
Het hele hoogseizoen.
Zouden jullie je bedrijf willen openstellen voor geïnteresseerden dorpsgenoten door
bijvoorbeeld een Open Dag?
Ja, dat willen we omdat we straks 10 jaar bestaan.
Wat vinden jullie het leukste onderdeel van het bedrijf of welke werkzaamheden vinden jullie
het leukste ?
Allerlei verschillende mensen ontmoeten en een super ontbijt serveren. En jaarlijks in het voorjaar
een mooie tuin creëren.
Wat is het hoogtepunt of dieptepunt van je/jullie bedrijf tot nu toe?
De continue waardering van de gasten. Met drie verschillende reportages in veel bladen in
meerdere landen te hebben gestaan.
Dieptepunt: een aantal keren vertrekkende gasten door het zware verkeer!
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Werkgroep Polder F
werkgroeppolderf@gmail.com
Ondanks dat “Corona” ons leven nu beheerst gaan de politieke processen daarentegen nog
volop door en sorteren Provincie en Gemeenten voor op de ontwikkeling van hun versie
van de RES (Regionale Energie Strategie). Met name voor ons Burgerbruggers speelt hier de
vraag wat er in de nabijheid van en rondom ons Dorp gepland wordt aan alternatieve energievoorzieningen
als zonneparken en Mega-windturbines. Daarom geven wij hier een update van onze acties en de stand van
zaken tot op heden. Op 3 februari 2020 stond de RES (Regionale Energie Strategie) op de agenda van Provinciale Staten, dus gingen een aantal van ons naar het provinciehuis in Haarlem om samen met een groot aantal inwoners van de Noordkop en Westfriesland te protesteren tegen het feit dat GroenLinks gedeputeerde
Edward Stigter de jarengeleden door ons bevochten minimale grens van 600 m. tot particuliere bebouwing
voor windturbines wil loslaten. In bepaalde gevallen vindt hij 198 m. wel genoeg. Een aantal partijen steunden ons in ons streven om de 600m grens te behouden, helaas de moties om deze grens te behouden kregen geen meerderheid.
Teleurstellend was de positie van de VVD die in het vorige college de 600m juist mede had ingevoerd maar
nu, door het deelnemen aan een nieuw college met andere partijen, dezelfde 600m niet meer wilde
steunen. Ook de Telegraaf heeft uitgebreid aandacht aan de problematiek besteed en ons probleem duidelijk paginagroot weergegeven. Ook alle bijeenkomsten in de gemeente Schagen over de RES, ook die waarin
de landschapsvisie en de omgevingsvisie werd behandeld zijn door ons bezocht. We hebben
maximaal proberen mee te praten over de problematiek. Uitkomst van die bijeenkomsten was dat veruit de
meeste inwoners van Schagen tegen megaturbines op land zijn en tegen grootschalige zonneparken op
agrarische gronden. Of de gemeente zich door deze uitkomst laat beïnvloeden is de vraag. Men lijkt juist op
deze twee mogelijkheden te willen inzetten. Dat de Noord Hollanders niet bij de pakken neer zijn gaan
zitten en om te voorkomen dat een onleefbare situatie in het landelijk gebied ontstaat is door Noord
Hollandse burgers het initiatief genomen tot het opstellen van een concept RES NHN “Duurzaam Leefbaar”.
Deze concept RES is op 26 februari gepresenteerd als alternatief plan voor de Regionale
Energie Strategie Noord-Holland-Noord. Op de website https://www.nhn-duurzaamleefbaar.nl/ kunt u dit
concept Res NHN ''Duurzaam Leefbaar'' integraal downloaden en lezen. De voor onze regio, door de
regering geëiste, extra inspanning om alternatieve energie op te wekken kan ruimschoots gerealiseerd worden met zonnepanelen op 30% van de grote daken, zonnepanelen op zonne-zandbanken en drijvende zonne-eilanden in het IJssel - en Markermeer en 10 grote windturbines in het IJsselmeer op grote afstand van
woningen! Dit zijn de bouwstenen van dit alternatief. Het is een gedegen en goed onderbouwd plan waarbij
de leefbaarheid en opwekking van duurzame energie hand in hand gaan. Het plan is mede
opgesteld door Ir. Kor Buitendijk, voormalig projectdirecteur Zuid-Hollandse kust (project ‘Zandmotor’) procesmanager complexe stedelijke en ruimtelijke projecten. Het is een hele klus geweest voor de
initiatiefnemers van dit plan om aan tafel te raken bij de RES, maar het lijkt erop dat men in ieder geval met
ze wil praten. Het hele rapport kunt u ook lezen op de website van stichting KPO.
(www.platformwindenergiedezijpe.nl )
Na de actualisatie van ons e-mailbestand hebben we 144 sympathiserende adressen over en zijn er ook
een aantal nieuwe leden aangemeld voor onze werkgroep. Te weten Ron Veltkamp , Tineke Koch en Rob de
Jong. Helaas heeft Diana Veenstra met bloedend hart moeten aangeven op dit moment geen tijd te hebben.
Wel blijft ze ons steunen. Zodra we weer met elkaar rond de tafel mogen, hetgeen door de
Corona crisis nu niet mogelijk is, gaan we Ron, Tineke en Rob bijpraten.
Intussen proberen wij de gebeurtenissen zo goed en kritisch mogelijk te volgen en daarop te reageren, in de
wetenschap dat de spanningsvelden tussen het halen van de klimaatdoelstellingen, ruimtelijke
kwaliteit en draagvlak voor het oprapen liggen. Zoals de plaatsing van windmolens. Wij hopen dat onze Lokale en provinciale politici zich de plannen van het Rijk niet zomaar door de strot laten duwen en het belang
van de leefbaarheid voor de burgers in blijven zien.

Namens het team van “Werkgroep Polder F”.,
Riet Dapper, Aad Kramer en Han Hirschman.
Al onze activiteiten worden vanuit Stichting KPO (Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe/Schagen)
www.platformwindenergiedezijpe.nl waarvan wij als deelgroep bestaan, gecoördineerd. Kijk vooral eens op
deze website.
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Voorlopig concept Regionale Energie
Strategie Noord Holland Noord
Bijeenkomsten in Schagen
Op 20 januari en 3 februari jongstleden hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden over de
Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Noord in de gemeente Schagen.
Als Dorpsraad zijn wij hier ook bij aanwezig geweest. De inbreng van aanwezigen op deze
bijeenkomsten was onderdeel van een uitgebreid regionaal proces. In het proces zijn zoveel
mogelijk inzichten en meningen van inwoners, bedrijven en andere betrokkenen verzameld over
de opwekking van duurzame energie in onze regio. Nu is de voorlopige concept-RES klaar.
Deze is te lezen op www.energieregionhn.nl/conceptres.
De samenvatting geeft u overzicht van de belangrijkste punten. In hoofdstuk 2.1 staat het totale
aanbod aan duurzame energie van Noord-Holland Noord. Onze energieregio levert nu
2,2 terawatt uur (TWh) aan duurzame energie. Daar zou in 2030 2,0 TWh extra aan wind- en
zonne-energie bij kunnen komen. Verder heeft elke deelregio een eigen hoofdstuk, waarin meer
informatie staat over de zoekgebieden die (ook) in die regio liggen. Vanaf pagina 65 leest u over de
Kop van Noord Holland.
Besluitvorming over concept-RES in Schagen

Het voorlopige concept-RES wordt in mei aan de gemeenteraad gepresenteerd in een
beeldvormende bijeenkomst. Daarna neemt het college van B&W eind juni het besluit om de
concept-RES vast te stellen en voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad.
Op 15 september besluit de gemeenteraad welke wensen en bedenkingen ze willen toevoegen aan
de concept-RES. Dit doen de andere gemeenteraden in NHN ook. Uiterlijk 1 oktober wordt de concept-RES dan met al deze wensen en bedenkingen ingediend bij het Rijk. Daar zal worden beoordeeld in hoeverre alle concept-RESsen van Nederland samen voldoende resultaat opleveren.
Omgevingsvisie Schagen
De gemeente Schagen is ook druk bezig met het ontwikkelen van de eerste Omgevingsvisie.
De planning hiervan heeft door de Corona crisis vertraging opgelopen. De energietransitie is een
belangrijk onderwerp binnen de Omgevingsvisie. De gemeente probeert het RES-traject en de
ontwikkeling van de Omgevingsvisie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Meer informatie over onze Omgevingsvisie vindt u op www.schagen.nl/omgevingsvisie
Dorpsraad Burgerbrug en omgeving
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Duurzaamheidslening Schagen gaat weer van start
Zowel woningeigenaren als huurders kunnen vanaf begin maart 2020 weer gebruik maken
van de Duurzaamheidslening Schagen. De lening is ook geschikt voor inwoners die willen
investeringen in zonnepanelen op hun dak of het dak van anderen. De lening bedraagt
minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- tegen een aantrekkelijke rente voor 10 jaar en 15
jaar. Wethouder Hans Heddes: “De Duurzaamheidslening geeft inwoners een mooie kans
om te investeren in hun woning, verduurzaming en onze toekomst. Met deze lening dragen
we allemaal een steentje bij aan het verkleinen van de gevolgen van klimaatverandering.”

Duurzaamheidslening
De Duurzaamheidslening is bedoeld om woningeigenaren te helpen die onvoldoende budget
hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te maken voor de
toekomst. Een financieel steuntje in de rug kan hen over de streep trekken.
Naast woningeigenaren zijn ook huurders bereid om te investeren in de verduurzaming en
het energiezuinig maken van hun huurwoning. Ook de huurder profiteert immers direct van
de effecten. Tot slot kan de regeling worden gebruikt voor investeringen in zonnepanelen op
het dak van derden of op maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen, schoolgebouwen of
sporthallen. Te denken valt aan inwoners die willen investeren in een dergelijke coöperatie
of een ander gezamenlijk initiatief om gezamenlijk energie op te wekken.
Aanvraag lening
Voor informatie over het aanvragen van een lening kan men contact opnemen met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord die de lening voor de gemeente uitvoert, via de website
www.odnhn.nl of telefoon (088) 10 21 786. De lening wordt afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Zij nemen de beslissing of de lening
wordt toegekend. Voor gedetailleerde informatie over de Duurzaamheidslening wordt verwezen naar de website van SVn, www.svn.nl of telefoon (088) 25 39 400.

Energiebesparende maatregelen
Gemeente Schagen stimuleert energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en zet in
op een versnelling in de energieneutrale en aardgasloze gebouwde omgeving. In de bestaande woningvoorraad valt op dat vlak nog veel te winnen. Dit geldt voor het corporatiebezit,
de voorraad koopwoningen van individuele particulieren en verenigingen van eigenaren.
Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen dragen niet alleen bij aan de
beoogde duurzame, energie neutrale gemeente. De effecten ervan zijn ook in directe zin
aantrekkelijk voor de bewoners zelf. Denk aan een aanzienlijk lagere energierekening, meer
wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie voor het telefoonnummer
van het contactpersoon van de gemeente
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Hallo allemaal,

Even voorstellen

Ik ben Andrea Wester, ik woon met mijn lieve man kinderen Vin, Sil en Aris op de Grote sloot 81 ,
in die prachtige kapberg ,die mijn man zelf heeft gebouwd.
Aan de kapberg hebben wij een fantastische salon, waar je terecht kunt voor haar, huid en
schoonheid . Samen met Noortje van Schie van Cosmetique Totale en Marloes Bruin van B.Brow
deel ik deze prachtige ruimte. Dit zijn 2 zeer bekwame dames in hun vak.
Zelf ben ik al 33 jaar dames en heren kapster en met heel veel plezier! Ik ben ook erg actief met
L’Oreal door vele trainingen te volgen, wedstrijdwerk, foto shoots, modeshows en nog veel meer .
In de salon houden we van persoonlijke aandacht, goed advies, luisteren we naar de wens van de
klant. We hebben de tijd en rust er voor, een vertrouwd gezicht. Dit is de kracht, wat heel
belangrijk is, een moment voor jezelf…..met lekkere versnaperingen, koffie of thee.
Ik hoop dat we jullie nieuwsgierig hebben gemaakt en zin hebben om de salon te bewonderen.
We zijn er super trots op en hebben zin om jullie te ontmoeten!
Groetjes Andrea Wester, Noortje van Schie en Marloes Bruin
Kapsalon Andrea
Grote sloot 81, 1754 JC Burgerbrug
Tel: 06 30 21 16 70
Website :https://kapsalon-andrea.nl
Facebook:Andrea Wester[kapsalonAndrea]
Insta: kapsalonandrea
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Kleurplaat
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Kidsclub Disco 6 maart
Was weer een fantastische avond, er waren wel 29 kinderen
allemaal in hun mooiste outfit.
Er werd flink gedanst en natuurlijk tussendoor wat gekkigheid.
De disco lampen gingen aan en we hadden DJ Collin voor de
lekkerste super mooie dans nummers!
Tussen door even heerlijk ouderwets stoelendans, wat een
heerlijke fanatieke kids deze power kids van ons mooie dorpje
Burgerbrug.
Even op adem komen met een heerlijk glaasje fris en chips .
En weer door met de voetjes van de vloer, echt genieten met
al die leuke kinderen. Ook tussen door nog even balkonnetje
trap en de avond was alweer voorbij.
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Bloemenpluktuin
Vanuit de gemeente is er een bericht verzonden waarop inwoners konden reageren om een
stukje ongebruikte gemeente grond te gebruiken om er zaden en planten aan te brengen en
dat dan ook te onderhouden . Om zo de biodiversiteit te verhogen en meer insecten aan te
trekken Daarop hebben wij als Dorpsraad gereageerd om in aanmerking te komen voor zaad
en evt. planten voor de bloemcirkel naast de St. Jozef school. Men kon tot 15 april inschrijven
op deze actie.

We hebben nog geen antwoord gehad maar al eerder wel een toezegging gekregen dat ook
in 2020 de bloemcirkel weer ingezaaid zou worden.
Inmiddels is er wel al weer gefreesd dus kan het zaaien gedaan worden. Zodat we later in de
zomer net als vorig jaar weer van een mooie fleurige cirkel kunnen genieten met zijn allen.
Vanuit de Dorpsraad is Aad Kramer de Coördinator voor dit project en daarbij hoort dan ook
het plannen van het onderhoud waarbij inwoners kunnen helpen.

Heeft uw kind hulp nodig bij
lezen of
spellen of
rekenen ?

Remedial Teaching
Marianne
dyslexie- en dyscalculiespecialist
geregistreerd bij de
Landelijke Beroepsvereniging
Remedial Teachers
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Bruggetjes
De Brugpraat zal dit
jaar verschijnen op
de volgende data:

Jeroen
Bedankt weer voor de prachtige omslag foto!!
Net als de Winter editie is ook de foto van deze
editie weer heel mooi!

9 mei
15 augustus
14 november

Helaas, helaas…..

We bedanken Cees Rutsen en
Piet Schipper voor het
fantastische nieuwe
mededelingen bord!

Ook de Veranda Amuse Tour
wordt geannuleerd. Corona /
Covid 19…...

Vakwerk heren!

Kunt u alstublieft bij
het betalen van het
abonnement uw
naam EN uw adres
vermelden?

Wij wensen Pascal en Cynthia heel veel
sterkte na de verwoestende brand van hun
boerderij. Sterkte met opnieuw opbouwen.

Dit scheelt veel
werk !

Wilt u ook een bruggetje plaatsen?
Laat het ons weten!
brugpraat@burgerbrug-nh.nl
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Rare tijden - Kennemerwind
Of je nu thuis zit of ergens buiten bezig bent, het is een rare tijd voor iedereen. Dat geldt ook voor
onze coöperatieve vereniging. Alle bijeenkomsten zijn afgelast en de bestuursleden hebben enkel
nog contact met elkaar via telefoon of video. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden is er niet meer dan één persoon op het kantoor in Heerhugowaard.
Molenaar Piet van Noort kwam tijdens zijn parkinspectie van midden april ook helemaal niemand
tegen. Op de brug was het stil, Halfweg was gesloten en het enige contact dat hij had was met een
paartje kauwen die achter de wieken van de Volksmolen een nestje aan het bouwen waren op
deze dag dat het sinds lange tijd even niet waaide. Het eerste kwartaal hadden de molens het juist
uitstekend gedaan.
U hoort ons niet klagen. Tot op heden hebben we geen enkel ziekmelding en de molens presteren
uit de kunst. We hoeven niet bang te zijn om te worden meegesleurd in een economische dal of
dalletje. Molens en de zonnepanelen doen gewoon wat ze moeten doen. We hoeven zelfs niet
bang te zijn voor op en neer deinende energieprijzen op de APX-beurs.
Kennemerwind werkt al vanaf haar oprichting in ’86 met vaste contracten met een looptijd van 5
jaren of langer. Maar de hele tijd ontbreekt er wel iets. Het gevoel dat we een vereniging zijn is
helemaal weg. Iedereen is op zichzelf bezig, meest vanuit het eigen huis. En zo’n video
vergadering is toch niet hetzelfde als met elkaar met koffie en koek rond een grote tafel zitten.En
net al u, net als iedereen vragen ook wij ons af hoe lang dit nog gaat duren.
Door Wim Bart Stoop

28

Beste dorpsgenoten,
Wat zitten we in een rare en gekke tijd momenteel.
Kinderen niet naar school, iedereen blijft binnen, alle horeca gesloten
en evenementen zijn afgelast… wat dus ook voor ons als evenementen
comité gevolgen heeft.
Waar we enkele weken geleden al hadden aangegeven dat Koningsdag
helaas niet doorging, is nu ook de gezellige Lenteloop van de agenda gehaald. Jammer, maar noodzakelijk!
De tijd waarin we zitten vraagt om aanpassingen voor iedereen en op elk vlak.
Voorlopig geen evenementen in Burgerbrug. Voor nu; blijf gezond.. let wat extra op jezelf en op elkaar.
Op die manier komen we deze tijd door..! En, wanneer de rust is terug gekeerd en alles weer mogelijk is,
organiseren wij met alle enthousiasme weer ontzettend graag leuke evenementen voor u!
Met gezonde groetjes de Evenementen Commissie Burgerbrug

JAARMARKT BURGERBRUG
Beste Burgerbruggers,
In de vorige editie van de brugpraat hebben we u geïnformeerd omtrent de komende 35 ste editie van
de Jaarmarkt Burgerbrug en de organisatie daarvan. Hoe anders is de situatie nu, bijna 4 maanden
later. Nederland zit in een intelligente lock-down en zojuist is bekend gemaakt dat alle
vergunning -plichtige evenementen tot 1 september 2020 zijn afgelast.
Hiermee is dus ook een streep gezet door deze speciale 35ste editie, welke voor de Jaarmarkt
Burgerbrug gepland stond. Alle mooie ideeën en getroffen voorbereidingen zullen dan ook on-hold
gezet moeten worden tot volgend jaar.
Onze oproep voor uw hulp blijft echter onverminderd staan. In ons vorige bericht in de Brugpraat
hebben we een beroep gedaan op een ieder die de Jaarmarkt een warm hart toe draagt om de huidige
commissie te ondersteunen met nieuwe leden en ideeën. Helaas is hier tot op heden geen respons op
gekomen. Wij hopen dan ook dat er nog vrijwilligers zijn welke hun steentje willen bijdragen.
Dit om te voorkomen dat van dit uitstel, geen afstel komt!
Voor nu kunnen wij u alleen maar een goede gezondheid toewensen en hopen wij u graag weer te zien
tijdens de 35ste editie van de Jaarmarkt Burgerbrug op 18 juli 2021!

Voor aanmelden of vragen kunt u mailen naar jaarmarkt@pontcivielen.nl
Namens de Jaarmarktcommissie
Vincent Schipper
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Stichting Dorpsraad Burgerbrug en omstreken

Elli Ruijter-Masteling
{e}

voorzitter

Grote Sloot 43, 1754 JB

elliruijter@hotmail.com

Willy Schipper-Rens secretaris Grote Sloot 101, 1754 JC
{e}

fam_schipper@planet.nl

Peter Fennema
{e}

penningmeester Grote Sloot 83, 1754 JC
peter.fennema@gmail.com

Aad Kramer
{e}

lid

Burgerweg 42, 1754 KD

aad.kramer@hotmail.com

Hans Verheggen
{e}

lid

h.verheggen@planet.nl

Jacco Stuijvenberg
{e}

lid

lid

Burgerweg 56B, 1754 KD

ceesencora@rutsen.nl

Jeroen Koomen lid
{e}

Burgerweg 44, 1754 KD

j.stuijvenberg.dorpsraad@gmail.com

Cees Rutsen
{e}

Grote Sloot 4, 1754 JE

Den Gouden Hoeck 2, 1754KL

koomendrost@gmail.com

(de Brugpraat wordt gedrukt door Eelan, grafisch centrum in ’t Zand)
Sponsoring, bijdragen en/of betalingen graag via
Rekeningnummer: NL54 RABO 0175 2798 29 t.n.v. Dorpsraad Burgerbrug
Kamer van Koophandel: 56349548

Heeft u iets te melden aan de dorpsraad? Mail naar: dorpsraad@burgerbrug-nh.nl
Uw kopij voor de eerstvolgende Brugpraat (Zomer 2020) ontvangen wij graag
uiterlijk zaterdag 24 juli 2020 via brugpraat@burgerbrug-nh.nl
Abonnement Brugpraat: € 5,- per jaar (4 nummers)
Losse nummers: € 1,50 per stuk
Redactie Brugpraat bestaat uit Monique Drost, Aimée van Veldhoven, Marieke Kamp, Leo Borst
Omslag foto: Jeroen Koomen
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