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omgeving iets moois te bouwen. De
eerste gesprekken met de omgeving
waren positief, dus we hebben er zin
in om hier samen een succes van te
maken.” Voor de herontwikkeling
wordt de kerk gesloopt om ruimte te
maken voor appartementen. Over de
randvoorwaarden is eerder al inten-

ook kunnen doorstromen wanneer zij
bijvoorbeeld hun te groot geworden
gezinswoning willen verkopen.
Eindelijk aan de slag
SKA werkt de komende tijd het project
verder uit. Daarna kan het plan aan de
inwoners van Egmond-Binnen worden

ben ik ervan overtuigd dat hier iets
moois gebouwd gaat worden.” De
gemeente onderzoekt op dit moment
samen met de SKA naar de snelste
manier om de woningen te realiseren.
Afhankelijk van die route is straks bezwaar en/of beroep tegen de nieuwbouwplannen mogelijk.
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Thomas Meereboer ontvangt ambtsketen als
kinderburgemeester van Bergen
De gemeente Bergen heeft nu officieel een jeugdburgemeester. Thomas Meereboer kreeg donderdagmiddag uit handen van burgemeester Peter Rehwinkel van Bergen de officiële ambtsketen overhandigd.
Deze keten is speciaal vervaardigd voor de kinderburgemeester van Bergen.

Nieuwe slimme
meter?
Ook wel slim om
eens naar de
groepenkast te
kijken..

ten is gemaakt door edelsmid Arnold
Koert Bakker uit Groet. De edelsmid
heeft echte schelpen van het strand
verzameld en deze als voorbeeld en
inspiratie gebruikt. Het zijn dertien
schelpen, even zoveel als buurtschappen in de gemeente.
Bij de installatie zei burgemeester
Rehwinkel; “Het is een bijzondere
dag vandaag! Voor jou, en voor de
gemeente Bergen. Ik mag jou instal-

Op de voorzijde van deze bijzondere
ambtsketen staat het wapen van Bergen afgebeeld. Aan de achterkant is
de volgende tekst ingegraveerd: “Wie
mij draagt, maakt zich sterk voor de
jeugd in Bergen”. De tekst op de keten is van Theo Olthuis, kinderdichter
uit Bergen.
De schelpen van de keten zijn gekozen omdat de gemeente Bergen een
echte strand/zee gemeente is. De ke-

leren als de eerste kinderburgemeester van deze gemeente. Een historisch
moment. De gemeente vindt het
belangrijk om kinderen meer bij het
bestuur te betrekken. Ik hoop dat jij
de eerste in een lange reeks van kinderburgemeesters van de gemeente
Bergen bent.”

Oude “stoppen” en
aardlek kunnen
een risico vormen..
Mail ons:
info@mgvisser
elektrotechniek.nl

De kinderburgemeester is gekozen voor een jaar. Foto’s Ernst
Selleger.

Ethisch hacken door burgers van parkeerservice.nl [1].

Uitstel invoering digitalisering parkeerbeheer

Als ik loop te dwalen,
wijs jij me dan de weg?
Als ik niet op de woorden kom,
vul jij dan aan wat ik zeg?

T.A.V: Voltallige Gemeenteraad Gemeente Bergen
Van: Gösta van Dam

Geachte leden van de Gemeenteraad,

nu werkelijk kan/moet delen met
derden en of daar ook wel een wettelijke basis en maatschappelijk belang
voor is, zie de AVG. Voorts heeft een
burger steeds minder “bestuursrechtelijke bescherming” naarmate de“
overheid” meer van haar taken toevertrouwt aan private bedrijven, coöperaties e.d. Iets waar de Gemeente
goed aan zou doen, om opnieuw te
kijken naar de gedwongen relatie van
de burger met maatschappijen als
de Buch en Consensus. Enkele feiten
die ikzelf buiten het zogenoemde
“ethisch hacken” heb geconstateerd:
De werknemers van parkeerservice
die de “gegevens” verwerken hebben
geen ambtseed afgelegd. Ik verwijs
naar de recente situatie van het nationale “GGD lek”. De privacy verklaring
op de site van parkeerservice is/was
niet compleet. Er wordt/werd nergens
melding gedaan van het BSN in de
opsomming op de site nog de verwerking daarvan. Wel, nu op een externe
link Is er werkelijk sprake van maatschappelijk belang dat een burger het
BSN moet afgeven voor het verkrijgen
van een digitale parkeervergunning.
Deze vraag blijft ook als het parkeer
beheer bij werkmaatschappij “de
BUCH” terecht komt. Het kentekenbewijs moet ook ingevuld worden op de
site en daarmee heeft parkeerservice
reeds de adres gegevens via het RDW.
En is het BSN niet meer nodig. Dit
zou ook moeten gelden als de taak
bij “de BUCH” komt of blijft. Mocht
een inwoner een tweede huis in de

Onlangs hebben alle burgers van de
Gemeente Bergen een folder gekregen over het “nieuwe” parkeerbeleid
in de Gemeente. Als goed en oplettend burger heb ik onderzoek gedaan
naar de ontstane situatie als burger
in een eventueel onveilige overeenkomst gedwongen door de Overheid.
Ik heb in eerste aanleg aan zowel
de Gemeente als de private coöperatie parkeerservice.nl [1] gevraagd
waarom het verplicht is om een BSN
(burger service nummer) te moeten
invullen om een parkeer vergunning
aan te vragen en te verkrijgen. Toen ik
daar in eerste instantie geen duidelijk
antwoord op kreeg van beide partijen,
de coöperatie heeft meerdere malen
zelfs de telefoon op mij opgehangen, heb ik besloten door “ethische
hackers” de site van de coöperatie
onder de loep te laten nemen. Wat
mij daarna duidelijk was dat ik weinig
vertrouwen kon hebben in de site nog
de eventuele veilige verwerking en of
opslag van mijn data/persoonsgegevens.
Hier heb ik de Gemeente mee geconfronteerd en zo is het Gemeentelijke
balletje aan het rollen gegaan. Ik heb
met verschillende ambtenaren onder
wie Dhr. Hussain en ook met de wethouder Erik Bekkering hierover gepraat. Vooralsnog heeft de Gemeente
besloten eerst zelf onderzoek te laten
doen door een externe partij naar
welke gegevens de Gemeente

Gemeente hebben dan moet ook
het koopcontract openbaar worden
gemaakt aan parkeerservice. Wellicht
ook als deze taak bij werkmaatschappij “de BUCH” zou blijven of terecht
komt. Het is met ingang van de digitalisering niet meer mogelijk voor
inwoners om gasten / vrienden / familie te ontvangen voor langer dan 4
uur. Daar dan de "gasten auto” opnieuw moet worden aangemeld. Dit
is natuurlijk onleefbaar en hier moet
door de Raad ook aandachtig en opnieuw naar gekeken worden. Ook als
deze taak bij werkmaatschappij “de
BUCH” zou blijven of terecht komt.
Dit is geen publieke aanval op een private onderneming nog op de overheid
maar een bezorgde burger die zich
zorgen maakt over data verwerking
en van wie die data eigenlijk is en
waarvoor die eventueel beschikbaar
zou moeten zijn. Ik verwijs ook graag
naar het net verschenen parlementaire onderzoek over de menselijke maat
en de overheid. Ik ben dankbaar dat
de Gemeente op het moment heeft
gereageerd hoe het heeft. Chapeau.
Neemt niet weg dat u allen het door
de burgers gekozen orgaan bent dat
overheid beleid controleert. Ik vraag u
namens alle inwoners van onze prachtige Gemeente of u aub opnieuw naar
de hele procedure wilt kijken. Het kan
niet zo zijn dat de Gemeente een samenwerking aangaat met een private
onderneming en dat daardoor onze
privacy en eventuele gang naar de
bestuursrechter wordt ontnomen c.q.
bemoeilijkt, nog dat wij na 4 uur met
gasten digitaal worden “gegijzeld”.
Het is van essentieel belang voor iedereen dat de privacy van een Ieder in
de publieke buitenruimte goed wordt
beschermd door de overheid en haar
controlerende organen. Ik wil u danken voor uw tijd en aandacht en voor
het feit dat u Gekozen zitting heeft
genomen in onze Gemeenteraad; en
nogmaals met klem Verzoek ik u goed
te kijken naar de aanstaande digitalisering van onze Gemeentelijke dienst
en de maatschappij. We moeten er
met zijn allen voor zorgen dat ons aller maatschappij voor allen duidelijk
en leefbaar is en blijft. Ik denk bijvoorbeeld aan ouderen en digibeten
in onze samenleving. Ik hoor graag
van u en bied bij deze ook mijn tijd en
aandacht aan mocht u mensen onder
de burgerbevolking nodig hebben die
met u mee denken c.q. onderzoek willen verrichten.

Glimlach je naar me?
Raak je me voorzichtig aan?
Neem je me mee op pad?
Herinner je me aan mijn bestaan?
Als ik niet meer mezelf ben,
behandel je me dan nog als mens?
Wil je langs bijven komen?
Eigenlijk is dat mijn grootste wens.
Verdrie�g, maar vol bewondering om zijn levenskracht,
hebben wij afscheid genomen van mijn zeer geliefde man,
onze lieve papa, schoonvader en opa.

Hilbrandt Marinus Kramer
*Haarlem,
12 augustus 1949

Voormalig directeur van openbare Basisschool ‘De Boswaid’

Maret Gerritsen
Pepijn Kramer en Miranda Tonkes
Marijn
Erlinde Kramer en Roald van der Slikke
Hugo, Valerie
Jose�e Kramer en Niels Wezenberg

Maret Gerritsen
Maria van Arkellaan 9
1934 GX Egmond aan den Hoef
tel. nr. 06 50 45 50 64
De crema�eplech�gheid zal in kleine kring plaatsvinden.

Graag wil ik iedereen bedanken
voor de mooie kaarten en gezellige telefoontjes
die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf
in Westerheem en na mijn thuiskomst.
Ook namens Aldert.
Het is fijn om te weten dat er aan je gedacht wordt binnen
de gemeente. Allemaal hartelijk bedankt.

Marie Buis

Hoogachtend Gösta van Dam
Churchilllaan 32 Egmond aan
Zee

ANNO NU
uitvaartverzorging

Nabericht redactie over digitale parkeerservice
De heer Gösta heeft een goed argument betreffende het BSN nummer dat bewoners op moeten geven bij
de aanvraag voor een parkeervergunning. Een persoonlijk BSN- nummer doorgeven is overbodig bij de
aanvraag voor een parkeervergunning of betaald parkeren in het algemeen. De gemeente meldt dat er
onduidelijkheid is gekomen over welke gegevens zij nodig heeft om een parkeervergunning te verlenen.
Daarom is de ingangsdatum voor digitaal parkeren uitgesteld.
koppeld aan BSN-nummers om te
checken of er wel toeristenbelasting
wordt betaald. Dat twee studenten de
gegevens rond de aanvragen ethisch
hebben gehackt bij Parkeerservice
waardoor de BSN-nummers zichtbaar waren, valt Parkeerservice en
de gemeente zeer kwalijk te nemen.
Zij behoren de privacy van burgers
(inwoners) te beschermen. Andere gemeenten die met Parkeerservice wer-

Een kenteken van een auto staat op
naam geregistreerd bij de Rijksdienst
Wegverkeer (RDW). Waar de heer
Gösta over rept, is dat wanneer zijn
moeder, woonachtig in Spanje, op bezoek komt, zij dan gebruik maakt van
een visitekaart voor 4 uur en zij volgens Gösta, als zij blijft slapen, toeristenbelasting zou moeten betalen.
Volgens wethouder Bekkering worden deze parkeerkaarten niet ge-
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ken zijn geschrokken van deze feiten.
De gemeente Bergen is nog met het
onderzoek bezig hoeveel informatie
van haar inwoners zij nodig heeft om
een parkeervergunning af te geven.
Het siert wethouder Bekkering dat hij
tijdig heeft ingegrepen en de papieren parkeerkaart nog laat gelden tot
nadere berichtgeving.

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen
Een gratis prijsopgave binnen een dag

Petra van der Meer
T. 06 41 73 95 49
24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Coronavoorstel verlenging financiële compensatie tot 1 juli 2021

Uitvaartverzorger sinds 1992

Toewijding in uitvaartverzorging

Opnieuw steun voor ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties

Ronald Koster

De gemeenteraad heeft gisteravond unaniem ingestemd met het verlengen van de coronasteun aan
maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen. “Het gaat om het bieden van meer ‘armslag’ op korte termijn. We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt. Wat we wel weten is dat de situatie in bepaalde situaties nijpend is”, aldus wethouder Erik Bekkering.

Wij helpen u graag
072 5825521

Het is zoeken naar een financiële balans tussen de landelijke (financiële)
steunmaatregelen en lokale financiele maatregelen. Vorig jaar november
werd besloten tot een corona steunpakket van de gemeente. Dit pakket
sloot aan op de maatregelen van de
rijksoverheid. Ondanks al deze maatregelen krijgt de gemeente signalen
dat een deel van de ondernemers zich
niet of onvoldoende gesteund voelt.
Ook wordt gevreesd dat ondernemers
later in de problemen komen, omdat
ze nu nog uitstel van betalingen krijgen voor zaken als de gemeentelijke
belastingen.
Het voorstel betreft collectieve maatregelen die ten goede komen aan de

de huurders in de buitensportsector;
* Maatwerk bij het innen van de gemeentelijke belastingen;
* Verlenging verruiming terrassen tot
25-10-2021 mits passend binnen landelijke richtlijnen;
* Steun en advies aan midden- en
kleinbedrijf in aanvulling op landelijke
steunmaatregelen.

dorpen en individueel maatwerk om
getroffenen te ondersteunen. “Om
te zorgen dat het economisch en
maatschappelijk leven in Bergen blijft
bestaan, is het belangrijk om beide
op diverse manieren te blijven ondersteunen”, aldus wethouder Bekkering.
De voorgestelde verlengde maatregelen bestaan onder andere uit:
* Financiële steun voor partijen met
een maatschappelijke doelstelling;
* Verlenging van de looptijd van het
lokale Herstelfonds Bergen;
* Aanvragen bij de rijksoverheid van
de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. Deze
wordt na ontvangst uitgekeerd aan

Einddatum en bedrag voorstel
voor verlenging steunmaatregelen
De voorgestelde steunmaatregelen
gelden tot 1 juli 2021. Hiervoor wordt
€ 193.000, - gestort in de bestemmingsreserve herstelfonds corona.

Hospice Egmond ontving eerste gast
De coördinatoren en vrijwilligers van Hospice Egmond draaien inmiddels op volle kracht. Op woensdag
3 maart nam de eerste gast intrek in het hospice en met verschillende families worden oriënterende
gesprekken gevoerd.
Initiatiefnemer en bestuurslid Jessica
Zwart-Neeter is blij met de ontwikkelingen: ‘Hier doen we het voor, mensen in een warme en huiselijke kring
optimaal comfort bieden in de laatste
levensfase.’
Over de gasten wordt uiteraard geen
verdere informatie verstrekt: ‘Iedereen
heeft recht op rust en respect en bescherming van de privacy.’

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO
BENT U VAN HARTE WELKOM
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Jessica Zwart - foto Cor Mooij

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.nl • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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Koffiebar Tasty

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Wordt

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Tasty & Gifts*

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

Met een nog groter assortiment aan koffie, thee en cadeaus.

Uw woning
wasserij
in vertrouwde handen?
dubbelblank

Nieuwsgierig geworden?

Bel Kruijff
Makelaardij!
Lijtweg 56 • Bergen NH

Maak dan nu snel een afspraak om geheel vrijblijvend zomaar wat
rond te snuffelen of om advies te krijgen over een bepaald product.
En dat zonder koopverplichting.

Telefoon
072-5812331
tel. 072-5070818

www.kruijffmakelaardij.nl

TE KOOP
GEVRAAGD

Ervaar de waarde
van uw tuin!

GARAGEBOX
te Egmond aan Zee Zuid.
Tel. 0647345190

Een afspraak maken gaat heel eenvoudig via
www.tasty-gifts.nl;
Telefonisch of Whats App : 06- 578 62 167

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

Hopelijk zien we u snel, Voorstraat 103

* De cadeaupassen en spaarkaarten van Koffiebar Tasty zijn nog gewoon te
gebruiken en in te wisselen.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Gesudderde parelhoen
aan uw deur!
met puree, zuurkool, appel & cranberry
€ 23,50

Bestellen?
www.het-woud.nl
Bezorgdagen: donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag

Fysiopraktijk Tosca Ronde in de
Egmonden

WINTER

Toen Tosca Ronde vorig jaar mei met haar praktijk uit de Prins Hendrikstichting vertrok kreeg zij een tijdelijk onderkomen in Hotel Zuiderduin. Door de Corona maatregelen waren er vele zalen leeg in het
hotel en bood de familie Groot haar een ruimte aan binnen het hotel.
In die tijd groeide er wat en werden verdere afspraken gemaakt om
praktijk te gaan voeren in appartementencomplex “de Egmonden”.

De appartementen die speciaal zijn
ingericht voor minder valide mensen waar alles in hoogte verstelbaar
is, van het toilet, aanrecht, bedden,
nachtkastjes en vaatwasser, is een
fysiotherapiepraktijk natuurlijk een
prima aanvulling. De gasten die de
appartementen bewonen als vakantieverblijf kunnen dan ook hun fysio
behandelingen voortzetten bij Tosca
Ronde. Er is ook een infrarood cabine

vof

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

er

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

FF r a

Administrations
Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
vertrokken en worden de kinderziekTel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
tes aangepast aan het prachtige appartementengebouw. Er wordt druk
gewerkt aan de laatste loodjes.
Tosca opent niet alleen sinds 1 maart
in appartentencomplex de Egmonden
maar is zij ook in Egmond-Binnen van
notaris:
start gegaan aan de Herenweg samen
mr. Erica van Nimwegenmet de huisartsenpraktijk van “De
Dijkstra
Karmel”. Het gebouw dat leegkwam
info@overwegendnotariaat.nl
doordat Kees Hageman had aangegeven dat hij met pensioen ging en Mark
www.overwegendnotariaat.nl
van Amstel stopte met zijn tandartsenHerenweg 197
praktijk in Egmond- Binnen. Het was
1934 BA Egmond aan den Hoef
de wens van de gemeente Bergen dat
072-5066171
eigendom is van het gebouw om de
zorg in Egmond-Binnen te behouden
Allergie
c.q. uit te breiden. Met het oog op de
Allergie
schaalvergroting van Egmond-Binnen
Acupunctuur
Acupunctuur
is dat geen overbodige luxe. Na een
Linda
Liefting
grondige verbouwing zijn zij nu ook
Last
van
migraine/hoofdpijn,
in van start gegaan aan de Herenweg Last van migraine/hoofdpijn,
in Egmond-Binnen. Het fysiotherapie darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
huidklachten,
team met ieder zijn eigen specialisatie luchtwegklachten,
luchtwegklachten, huidklachten,

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Frank Klinkhamer

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen, Telefoon 0725070599/0622659285, E-mail: erffra@outlook.com

f

tennisarm, hormonale klachten, etc.?

hormonale klachten, pijnklachten.

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Telefoon (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

aanwezig die rolstoel toegankelijk is.
Het gebouw is vrij goed bereikbaar en
heeft een eigen parkeergarage voor
de gasten. Als je binnenkomt kijk je je
ogen uit en kijk je recht vooruit het
Atrium met restaurant/lounge in. De
gehele inrichting, ook van de Hospice,
is ontworpen door Susan Groot die er
een fantastische moderne uitstraling
aan heeft gegeven. De fysiopraktijk
ruimte telt drie moderne behandelkamers met behandelaars van Fysiotherapie met verschillende specialisaties
en een Sport en Bewegingsruimte van
180 m2 waar je U tegen zegt. Met
Rith Groot was het plan hiervoor snel
beklonken. De modernste en nieuwste apparaten zijn aanwezig. Het is
altijd een droom van Tosca geweest
om zo’n mooie sport en bewegingsruimte te hebben. Het is mooi dat de
gasten van het appartement ook gebruik kunnen maken van deze sport
en bewegingsruimte. Uiteraard zijn zij
open voor alle patiënten uit Egmonden en omgeving die normaal ook
naar de praktijk zouden zijn gekomen.
Als 40+ kan je lid worden van deze
bewegingsclub en men werkt alleen
op afspraak. Er is al een wachtlijst
om weer fit te worden. Voor verdere
informatie wordt verwezen naar de
website www.fysiotherapieronde.nl
Inmiddels zijn de proefgasten alweer

w

Take
Away

SCHILDERSBEDRIJF

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

VAN DE GIESEN

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

rouleert tussen de praktijken in de drie
Egmondse kernen.

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

Tekst en foto’s Cor Mooij
Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Tekenbureau

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085

&

GRATIS

€ 4

TOMAAT & POMPOEN SOEP

€ 5

OUDERWETSE UIENSOEP

€ 5

GEROOKTE ZALM

€ 10

ENTRECÔTE

€ 9.5

GEITENKAAS

€ 9.5

CARPACCIO

€ 9.5

PROEVERIJ VOORGERECHTEN

€ 10

Gepocheerd ei | Toast

Doperwten crème | Gepofte tomaat |
Crumble van zwarte olijf
Honing | Slamix | Toast | Notenmix

Tomatenmayo | Pecorino | Rucola | Notenmix
Entrecôte | Zalm | Geitenkaas

hoofdgerechten
Alle gerechten worden geserveerd met een
passend garnituur

HAMBURGER COMER

€ 12

KOGELBIEFSTUK

€ 16

SUPPLEMENT FRITES

€ 3.5

SUPPLEMENT SALADE

€ 3

Kaas | Spek | Ui | Truffelmayo | BBQ saus
Peperroomsaus of stroganoffsaus |
Ovengroenten

borrelbox

Onderhoud

Charcuterie | Seranoham | Chorizo | Salami
Gemarineerde olijven
Notenmix
Bittergarnituur | Bitterballen | Ebi tempura |
Kaasstengels | Kipbites
Oude kaas

PASTA FETTUCCINE

€ 14

Parels van Roodfruit

PANNACOTTA

€ 6

TIRAMISU

€ 6

TOFFEE TAART

€ 6

Amaretto | Caramac

COMER POLLO

€ 12

SKREIFILET

€ 15

Halve kip | Specerijenjus | Ovengroenten

Van de ene op de andere dag ging
dat niet meer. Ineens miste ik structuur in de dag en mijn sociale contacten. De kinderen en kleinkinderen
bellen, whatsappen en komen langs.
Maar alles in kleine beetjes en met
afstand. Dat was heel erg wennen.
Ik probeerde me met elke maatregel
weer aan te passen. Ik ben heel mijn
leven actief geweest en ik ben graag
creatief bezig. Ik heb veel ervaring
met het maken van kleding voor mijzelf en anderen. Toen ik jong was ben
ik daarvoor opgeleid. Ik wilde graag
iets doen in de eerste lockdown en als
het kan ook iets voor anderen betekenen. Eerst heb ik voor het werk van
mijn oudste kleindochter Maaike (25)
poppenkleertjes gemaakt, zij werkt in
de (speciale) kinderopvang. Op een
gegeven moment was dat genoeg.
Mijn jongste dochter stelde in de zomer voor om De Poppenkast te bellen.
Laura: “We waren zo blij met dit voorstel. We hebben best veel poppen en
bedjes. Alles wordt intensief gebruikt
en vaak gewassen. We werken graag
met goede spullen en de kinderen

Crostini | Carpaccio | Geitenkaas

dessert

Dikke lint pasta | Crème fraîche van
paddenstoelen | Tomaat | Sla mix |
Pecorino kaas | Notenmix

Laura Veldt van Kinderopvang De Poppenkast ontvangt een flinke
mand met mini poppenkleertjes, stuk voor stuk gemaakt door Alie
Sengers. Een jaar nadat corona in Nederland het leven voor iedereen
veranderde. Voor oma Alie Sengers (79) uit Egmond a.d. Hoef reden
opnieuw een zinvolle dagbesteding te vinden. Alie: "Ik word volgend
jaar 80 en ga ik al jaren graag naar een activiteitencentrum en wekelijks naar de hobbyclub in Dorpshuis Hanswijk.

Brood & kruidenboter

€ 14

Groenten | Nacho’s | Brood

Plezier in coronatijd voor jong en oud

€ 22.5

vanaf 16.00 uur

KAASFONDUE

Dolce de leche | Witte chocolade bros

3 GANGEN KEUZE MENU

vinden het heerlijk om met nieuwe
kleertjes te spelen.”
In de hobbykamer staan kasten vol
met stofjes, lintjes en lapjes, een bron
aan materialen. Familie, buren en
vrienden hebben dat inmiddels flink
aangevuld. Dit duurzaam hergebruik
geeft een bont resultaat aan kleuren
van stoffen en knoopjes, voor meisjes
en jongens. Jongere zus Corry is inmiddels ook van de partij. Nu werken
ze op afstand samen aan poppenkleertjes, jurkjes, dekbedjes, kussentjes,
lakentjes. Elke dag wordt er een klusje
opgepakt, een pop ligt als voorbeeld
altijd klaar op tafel. Alie: “Elke dag
heb ik zin om op te staan en iets
nieuws te bedenken. Het is geen aangenomen werk, ik werk aan waar ik
zin in heb en wissel brei-, haak- en
naaiwerk af. Ik ga er graag mee door.”
Nu na een jaar en meer dan 1000 uur
werk is het tijd om het weer aan de
Poppenkast te geven. Laura: “De kinderen zijn er superblij mee en de poppen zijn voor de komende jaren weer
op hun Paasbest”.

Nacht van de Samurai

€ 22.5

Kies uit bovenstaande gerechten
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

€ 15

Knoflooksaus & cocktail saus

Renovatie

in de Egmonden

BROOD & DIPPERS

SPARERIBS

Verbouw

bezorging

voorgerechten

Tagliatelle | Ovengroenten |
Tomaten beurré blanc

Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

In deze bijzondere tijd van Corona zijn we toch iedere week weer
opzoek naar uitdagingen. Kinderen zitten momenteel veel thuis en
ook erg veel achter een scherm. Deze judoka’s kunnen bijna iedere
dag lekker buiten trainen.

U kunt vanaf 13.00 uur bestellen via 072 843 51 81. De gerechten worden van woensdag t/m zondag GRATIS
bezorgd in de Egmonden. U kunt de gerechten op deze dagen ook tot 20.00 uur afhalen op Boulevard Zuid 7.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Ook voor ramen en kozijnen

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur

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

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Was het in december en januari nog
veel buiten op het gras of onder het
afdak bij de Meent in Alkmaar, in februari en nu in maart kunnen de judomatten weer naar buiten. Erg fijn
om weer meer technisch bezig te zijn
naast de fysieke trainingen. Vriendjes
mogen ook met veel lessen lekker
meedoen. Zoveel mogelijk met elkaar
sporten is toch fantastisch. Afgelopen donderdag organiseerde Eveline
Wilke de Souza Beentjes, van Beentjes
judosport de eerste “Nacht van de Samurai” in het 4 jarig bestaan.
De judoka’s en de Braziliaans Jiu-Jitsuka’s uit Egmond en Alkmaar hebben

afgelopen donderdag deelgenomen
aan de “Nacht van de Samurai”.
In een schitterende tuin van een van
de ouders in Bergen. Compleet met
een klimbaan grote bomen en een
trampoline vijvers en een groot kampvuur.
De avond begon bij dit kampvuur
met een verhaal van juf Eveline over
de Samurai tijd. En over de zwaarden
die deze samurais bij zich droegen en
over het ontstaan van judo in 1882.
De kinderen weten nu dat er nog
steeds judo kata’s zijn waar gebruik
gemaakt wordt van messen en zwaarden. (kata betekend “vorm” het is een
reeks vastgestelde oefenvormen)

Alles op de rit voor verkiezingen in Egmond

Elke donderdag op

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart. Al sinds oktober wordt aan de voorbereidingen
't pleintje in Egmond aan Zee
daarvoor gewerkt. In verband met de corona-maatregelen zien de verkiezingen er dit keer anders uit.
van 8.00-14.00 uur
Hieronder leest u alle informatie voor onze stemgerechtigde inwoners. Het is ook na te lezen op onze
webpagina www.bergen-nh.nl/verkiezingen.
Corona-veilig
extra pakketje voor het stemmen per LET OP: Ook als u jonger bent
De verkiezingen voor de Tweede Ka- brief moet bezorgd zijn. Niet ontvan- dan 70 jaar maar wel een kwetsWarm Gebakken Ouderwets Gerookte
bare gezondheid heeft, kunt u
mer zijn op 17 maart. We hebben ze gen? Bel: 0800 1351.
helemaal corona-veilig gemaakt.
12 maart – (voor onze 70-plussers) van deze service gebruikmaken.
Veilige looproutes
laatste dag om uw briefstem op de
p/st. € 3,50 3 voor € 10,- van 500 gr. € 25,Of u stemt per brief
- mondkapjes, kuchschermen en post te doen. via PostNL.
Alleen tegen inlevering van de bon Alleen tegen inlevering van de bon
handgel - het is er allemaal.
12 maart – laatste dag om een schrif- U kunt ook uw stem per brief te la- het rode stempotlood mag u hou- telijke volmacht (formulier) te regelen ten weten. Daarvoor heeft u een
den; zo gebruikt iedereen altijd een bij de gemeente (uiterlijk 17:00 uur). tweede pakketje per post gekregen.
nieuw, schoon potlood. Dat is hygië- Een onderhandse volmacht afgeven Met daarin een blanco stembiljet,
nischer.
kan tot op de dag van de verkiezin- twee enveloppen en een uitleg. U
Verse Verse
kunt thuis het stembiljet invullen en
- we maken aanraakvlakken vaak gen. Vragen? Bel ons: 14 072.
VIS ROERBAK SCHOTEL
schoon.
10, 11, 12, 15, 16, 17 maart – (voor in de envelop opsturen. Let op: als u
- ouderen kunnen ook op 15 en 16 onze 70-plussers) briefstemmen kun- uw briefstem opstuurt, doet u dat dan
van kilo € 25,- kabeljauw, zalm, zeebaars
maart stemmen, of - nu al - per brief. nen worden ingeleverd op inleverpun- vóór 12 maart 17:00, in een PostNLAlleen tegen inlevering van de bon scholfilet, roodbaars
brievenbus!
ten.
500 gr € 7,50
Op wie ga ik stemmen?
15 en 16 maart – stembureaus open U kunt de envelop met uw stem ook
‘Die ene dag dat u de macht voor ouderen en mensen met een langsbrengen bij één van de speciale
Alleen tegen inlevering van de bon
heeft’
inleverpunten. Let op: een inleverpunt
kwetsbare gezondheid.
max .4 kilo
Welke politieke partij past het best bij 17 maart - stembureaus open voor is niet hetzelfde als een stembureau!
per klant
uw ideeën? Lees de plannen van de alle kiezers.
Inleveren kan op 10, 11, 12 maart
partijen op hun website. Praat erover Stembureaus geopend op 17 maart tussen 9:00 en 17:00 uur; of op 15,
met bekenden. Of gebruik een digi- van 7.30 uur tot 21.00 uur:
16 en 17 maart tussen 7:30 en 21:00
tale kies- of stemhulp: u beantwoordt • Abdijwinkel, Vennewatersweg • uur, in:
dan de vragen en stellingen en krijgt Dorpshuis De Schulp, Visweg • Bos- • Sporthal De Watertoren, Egmond
Bij u op de markt
na afloop te horen welke partij het waidschool, G. van IJsselsteinlaan • aan Zee
beste bij u past.
Dorpshuis Hanswijk • O.K. Vereni95
500gram
gram 95
gingsgebouw, Julianastraat • Hotel Kom stemmen als u gezond bent
500
Belangrijke data:
Zuiderduin, Zeeweg • Sporthal De en mét mondkapje
95
Zie hieronder voor meer details
Het is belangrijk dat u alleen komt
Watertoren
500 gram
NU - uw stempas moet bij u bezorgd Op 15 en 16 maart kunt u tussen 7:30 stemmen als u gezond bent. Daarom
Kilo 12.50
95
zijn. Geen stempas ontvangen? Bel en 21:00 uur stemmen in: Sporthal De krijgt u gelijk met uw stempas de Ge500 gram
ons: 14 072.
zondheidscheck toegestuurd
Watertoren
10 eieren
voor €1,00
11 maart – (voor onze 70-plussers)

volg ons nu ook op Facebook

mooie GROTE zonder kuit SCHOL

PALING

Top Kwaliteit

4e GRATIS 500 gr. € 15,-

RODE ZALM FILETS

kilo € 15,-

ERG LEKKER

Kilo € 12,50

18% VET
De Woerdense Kaasboer

33,,
5,
3,

EXTRA PITTIGE
GATENKAAS
BOEREN GEZOND
OUDE KOMIJN

500 gra

MO

Kilo  10.00

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Spoedig

Heb jij nog een paar
uurtjes over voor je
dorpsgenoten?
Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

www.hospice-egmond.nl

TE HUUR

appartement 85 m3
Woon keuken
situatie
boven
2 slaapkamers.

reactie:
e.apeldoorn@quicknet.nl

runder entrecotes

lamskotelet ten
per 100 gr 2,98

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

3 grote voor maar 9,98

biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo 9,98

biologisch topkwaliteit uit de beemster

500 gr 9,98

verse kippendijenfilet
mooie varkenshaas

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Roomboter amandel paashaas GEVULDE KOEKEN
5 voor € 5,50+ 5 gratis!!!
BITTERKOEKJES, WEESPERMOPPEN, KLEINE COCOS, VANILLE NOOTJES
20 voor € 3,50
Lever de advertentie in en ontvang een dagvers suikerbrood voor maar € 2,Onze praktijk in Egmond aan Zee is per 1 maart 2021 verhuisd naar:

Appartementen de Egmonden

Sportlaan 4, 1931 AV Egmond aan Zee

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Bel voor een afspraak of vul het contactformulier in op onze website.
www.fysiotherapieronde.nl
contact@fysiotherapieronde.nl
072 –5064258

Zoete PERSSINAASAPPELS (Marocs)
25 stuks € 5.00
Lekkere ELSTAR APPELS
3 kilo € 5.00
Zoete MANDARIJNEN zonder pit
2 kilo € 5.00
BLAUWE DRUIVEN zonder pit
3 pond € 5.00
De lekkerste AARDAPPELS biltstar
4 kilo € 3.00
Volop verse groenten voor veiling prijzen
op= op op =op op = op

MO

