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“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’

Ad Baltus tevreden over bouw Restaurant “de Klok “

VINTAGE

k ringlooptol.nl

06 36 33 43 33

Voor een waardig en gepast afscheid,

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

1) Ben je tevreden over het verloop van de bouw?
A.B. Jazeker! Het verloopt prima.
Architect Jeroen Zijlstra heeft een
prachtig pand ontworpen en het is
prettig samenwerken met aannemer
Tervoort. Gelukkig zijn er ook nog
veel andere Egmondse ondernemers
betrokken bij de bouw. Zo wordt
bijvoorbeeld het loodgieterswerk gedaan door Wesselingh en het staal is
verzorgt door Tambach.
2) Wanner moet het uiterlijk
klaar zijn en hoop je deze zomer
te kunnen draaien?
A.B. Het pand zal in de maand juni
casco worden opgeleverd. Het is
daarna
natuurlijk aan de uitbaters
om het pand in te richten.
3) Wie gaan de Klok runnen?
Zijn dat de vorige drie mensen
of komen er anderen in.
A.B. Op dit moment is nog niet definitief bekend wie de uitbaters zullen
zijn in het nieuwe pand.

4) Heb je veel problemen gehad met de vergunning t.a.v. de
gemeente en heb je veel medewerking gehad van instanties en
verzekeringen.
A.B. Ach wat kan ik zeggen. Het
bouwen na een brand is gewoon
heel complex. Er was gedoe over de
fundering, de kelder en de begane

zetten met de laatste snufjes
voor de horeca en keuken
A.B. Het pand is en wordt volgens
de laatste bouweisen neergezet en
is van top tot teen zwaar geïsoleerd.
Dat begon al bij de kelder. Die ligt in
een warme deken van isolatie. Daar is
straks natuurlijk weinig meer van te
zien, maar het zit er wel. Het is aan
mij om het pand neer te zetten. De
uitbaters verzorgen natuurlijk de inrichting.

grondvloer en er moest bijvoorbeeld
toch nog weer onverwacht grond
gesaneerd worden als gevolg van de
brand. Daarnaast is er tot drie keer
toe asbest aangetroffen in het pand
wat dan weer door mensen in maanpakken moest worden opgeruimd en
zo kan ik nog wel even doorgaan. Als
je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de
grondsanering: De grond was vervuild
als gevolg van de brand, maar voordat je hieraan mag beginnen moeten
er door allerlei instanties rapporten
worden opgemaakt van vele, vele
honderden pagina’s. Daarna moeten
die rapporten worden gekeurd door
de gemeente. Vervolgens moeten de
werkzaamheden in bepaalde volgorde door gespecialiseerde bedrijven
worden uitgevoerd, waarbij elke stap
weer getoetst en geaccordeerd moet
worden door de gemeente. Een ongelofelijk, maar blijkbaar noodzakelijk proces. Gelukkig heb ik kundige
mensen om mij heen die dit allemaal
begeleiden want voor mij is dit allemaal nieuw. Tegenwerking heb ik
niet gehad, maar het is gewoon een
gecompliceerd proces met allemaal
noodzakelijk te nemen stappen. Nu
begrijp ik waarom zoiets zijn tijd nodig heeft.
Eerlijk gezegd ben ik blij dat het pand
nu al opgeleverd gaat worden.

7) Hoeveel appartementen komen er boven de zaak en ga je er
zelf wonen en of werken
A.B. Als het pand straks klaar is ga
ik 1 appartement zelf afbouwen en
inrichten. Daarna heb ik nog de mogelijkheid om een 2e appartement te
maken. Verder is er kantoorruimte en
een werkruimte voor mijn vrouw. We
gaan er niet wonen.
8) Moest het pand wel dezelfde
voorgevel behouden
A.B. Dat was niet een vereiste van
overheidswege, maar mijn eigen keuze om een pand te laten ontwikkelen
in de stijl van het oude pand.

5) Heb je veel aanpassingen
moeten doen aan je eigen ideeen
A.B. Eigenlijk niet. De vraag aan architect Zijlstra was om een pand te
ontwikkelen in de stijl van het oude
pand. Dat is geweldig gelukt. Daar
hoefde ik niets meer aan toe te voegen.

9) De naam de Klok blijft ook
behouden?
A.B. Sowieso blijft ‘Appartementen
De Klok’ bestaan. De uitbaters van
het restaurant gaan natuurlijk over
hun eigen naam. Ik heb wel een voorkeur natuurlijk!

6) Wel mooi dat je er nu een
nieuw modern bedrijf neer kan

Redactie en foto’s Cor Mooij

DORPSGENOTEN
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Voorstraat Egmond is TAKE-AWAY BOULEVARD
Het moment waarop de restaurants weer open mogen, is helaas nog niet in zicht. We zijn dus voorlopig
nog even aangewezen op Take-Away maaltijden. En waar kun je dan beter terecht dan in Egmond aan
Zee? Daar zitten tenslotte, op een schelpworp afstand van elkaar, een enorme hoeveelheid restaurants
en eetcafés.

ANNO NU

allemaal van profiteren. “Als we niets
ondernemen, gebeurt er ook niets. We

uitvaartverzorging

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

moeten het met elkaar eens worden
en plannen maken over wat en hoe
we het willen,” aldus Rein.

Petra van der Meer

Tekst en Foto’s : Cor Mooij

T. 06 41 73 95 49
24/ 7 bereikbaar

Rein Antoons van Het Wapen van Egmond en Richard Nan van Hotel
Zuiderduin.

Om dit feit te onderstrepen hebben
de ondernemers van deze restaurants gezamenlijk besloten om de
Voorstraat tijdelijk om te dopen in
de Take-Away Boulevard. Onder veel
belangstelling van de media werd
het bord van de Voorstraat door Rein
Antoons en Richard Nan omgewisseld
voor het straatnamenbord Take- Away
Boulevard.
Om het nog meer op te laten vallen,

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

had het naambordje beter aan het begin van de Voorstraat bij Westenwind
geplaatst kunnen worden.
Rein Antoons is blij dat de BIZ er is,
een bedrijveninvesteringszone,
waarin alle ondernemers van Egmond
betrokken zijn en waarbij zij gezamenlijk optrekken om aandacht te
krijgen voor Egmond aan Zee als gezellig en aantrekkelijk vakantiedorp.
De winkeliers in Egmond kunnen hier

Na de naamsverandering werden
de journalisten door Yazz Wassenaar van Het Wapen verrast met
een bitterbal.

Beachrestaurant Zeepaardje weer op het strand
Het rustige weer met het lekkere zonnetje geeft mensen weer de kriebels om eropuit te gaan. Waar kunt
u meer genieten dan op het strand van Egmond aan Zee? Over veertien dagen staat de Pasen alweer
voor de deur.

Beauty Salon
Charlie’s

Ik zoek 2+ kamers
in de buurt van
Egmond / Alkmaar, € 9001000/maand. Enige vrouw
(USA) + 2 kleine hondjes,
engels lerares met stabiel
inkomen, 1-2 years.
061-807-8867

Mosselaan 55
Egmond
a.d. Hoef
Tel:06-10838759

www.beautysaloncharlies.nl

Hans Koks van Beachrestaurant
Zeepaardje liet een grote kraan van
Winder uit Limmen komen om zijn
paviljoen op de juiste plaats te zetten.
Tegenwoordig zijn het allemaal units
die aan elkaar worden verbonden en
al ingericht zijn met alle water- en
stroomvoorzieningen. Het is te hopen dat de regering de beperkingen
voor de horeca gaat versoepelen voor

om de spieren en kuiten weer lenig
te krijgen. En wat is mooier dan op
een zonnige dag naar Egmond te
gaan om daar je oefeningen te doen
op de strandafgang en boven op de
boulevard je rek en strek oefeningen
te doen?

wat betreft de terrassen van de horeca. Wanneer we de geluiden uit Den
Haag moeten geloven, gaat dat waarschijnlijk voorlopig nog niet gebeuren.
Het zal voorlopig bij take away blijven
en uw eigen strandstoel meenemen
naar het strand of zelf zorgen voor
een natje en een droogje.
Op de trap waren enkele dames uit
Heiloo al druk met hun oefeningen

f

Foto en tekst Cor Mooij

vof

De bal rolt weer in onderlinge wedstrijden
Eindelijk wordt er weer gevoetbald, weliswaar in onderlinge wedstrijdjes tussen Zeevogels en Egmondia. De dames van Zeevogels en de jeugd van Zeevogels maakten allen gebruik van de mogelijkheid om
weer een lekker te sparren met elkaar. Het is duidelijk dat het echte wedstrijdritme nog ontbreekt. Maar
bij de jeugd O17 werd een leuke strijd geleverd. Uiteraard wond de jeugd van Zeevogels die voetballen
ook drie klassen hoger als Egmondia O17, maar je kan hier alleen maar leren.
De eerste elftallen trainen ook weer
volop en spelen onderlinge wedstrijdjes. Het ziet er naar uit dat deze
competitie niet meer uit gespeelt gaat

worden in team verband. Alle ploegen
blijven in dezelfde klasse en het is te
hopen dat na de zomerstop de kantines weer open mogen en er weer lek-

er

FF r a

Administrations
Administratie- en Belastingadviseurs

Fred Valkering

ker ouderwets gespeelt gaat worden.

Frank Klinkhamer

* Financi ële- en salarisadministraties
* Jaarrekeningen

Tekst en foto’s Cor Mooij

* Belastingaangiften (zakelijk/priv é)
* Belastingadviezen

Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen, Telefoon 0725070599/0622659285, E-mail: erffra@outlook.com
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Lijtweg 56 • Bergen NH
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Verkiezingen gaan zoals verwacht
De Tweede Kamer verkiezingen 2021 zitten er weer op. Het driedaagse stemmen op 15, 16 en 17 maart heeft in de gemeente Bergen in
verhouding minder stemmen opgeleverd voor de VVD dan landelijk.
In onze gemeente stemden 5280 mensen voor de VVD, dat was in
2017 29,6 % van alle stemmen en nu in 2021 slechts 25,4 %.

Foto
Wedstrijd

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

dubbelblank
In mijn carrière als professioneel fotograaf
heb ik vele grote inter56 • Bergen NH
nationale prijzen gewonnen, onder andere Lijtweg
de
World
Press Photo en
Telefoon 072-5812331
de Zilveren Camera. Ook momenten van de Olympische Winter- en
Zomerspelen en de Tour de France heb ik op de gevoelige plaat vast
mogen leggen.

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

ty & Gifts
s
a
T
Het was een hele klus voor de mensen
op de stembureaus om na negen uur
alle stemmen nog eens te tellen. De
enorme vellen stempapier zorgden
voor veel oponthoud..

Ik ben regelmatig zeer onder de indruk van de vele mooie en goede
foto’s die mensen maken en op social
media posten. Natuurlijk, tegenwoordig gaat dat in het digitale tijdperk
makkelijker. Je kunt de foto bekijken
en vaak nog opnieuw maken, vroeger
in het analoge tijdperk kon dat niet.
Maar toch, veel foto’s op bijvoorbeeld
Facebook zijn goed gemaakt door te
kijken NAAR en het vastleggen VAN
het onderwerp.

koffie, thee en cadeau
Voorstraat 103, Egmond aan Zee
www.tasty-gifts.nl

Jarenlang heb ik de fotoclub DEFA
gesponsord en een wisselprijs ter beschikking gesteld. Fotoclub DEFA (De
Egmondse Foto Amateur) bestaat al
een tijdje niet meer, maar de trofee
heb ik nog steeds staan. De laatste
die hem heeft gewonnen was Guurtje
Krijger in 2013.
Ik roep u bij deze op mij via e-mail in
hoge resolutie iedere week een foto
te sturen. De beste foto publiceer ik
wekelijks in Dorpsgenoten als ‘Beste
foto van de Week’.
In December kiest een nog samen te
stellen jury de Foto van het Jaar 2021.
De eerste prijs is een bedrag van €50,
de tweede prijs en derde prijs een
bedrag van € 30 en €10. De winnaar

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
Elektronisch stemmen voor een
www.rotteveeltuinen.nl
snelle uitkomst
Het zou een enorme besparing in tijd
en moeite zijn wanneer we weer elektronisch kunnen stemmen. Dan kan
SCHILDERSBEDRIJF
de voorzitter van het stembureau met
1 druk op de knop de uitslag direct
zien en uitprinten. In Rotterdam, waar
pas een dag later om 15.00 uur de
stemmen geteld waren na drie keer
overtellen, was de balans duidelijk
Jan Dirk z’n Dal 109
in het voordeel van de VVD en D66.
1931 DL Egmond aan Zee
Deze twee grootste partijen gaan
Telefoon 072-5064590
proberen een coalitie te vormen met
06-53696278
een midden partij om aan een Kamerwww.schildervandegiesen.nl
meerderheid te komen.
Voor de zomer hopen de verkenners
Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa
Allergie
Allergie
Ollongren (D66) een nieuw kabinet
Acupunctuur
te kunnen presenteren. De afgelopen
Acupunctuur
Linda Liefting
verkiezingen zijn een goede generale
geweest voor de gemeenteraadsver- Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
darmklachten,
kiezingen van volgend jaar.
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,

VAN DE GIESEN

Blanco stemmen
Wist u niet op welke partij of op welke kandidaat u wilde stemmen maar
wilde u wel gebruikmaken van uw
stemrecht, dan kon u een blanco stem
uitbrengen. Deze stemmen tellen uiteindelijk mee om de opkomst te bepalen. Blanco stemden 25 personen,
0,2 % van alle stemmers. Volt kwam
binnen met 556 stemmen, 2,7 % van
alle stemmers en Ja21, de partij van
Joost Eerdmans, trok 579 kiezers naar
zich toe, dat is 2,8 % van alle stemmen. Forum steeg ook van 2,1 % naar
4,5 % van de stemmers, dat zijn 932
stemmers.
Slecht 1 partij, U-Buntu Connected
Front, kreeg geen enkele stem.

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

Stuur je mooiste foto wasserij

info@overwegendnotariaat.nl

GroenLinks halveerde zelfs met 1073
stemmen van 10,4 % van de stemmen
naar 5,2 % van de stemmen. Duidelijk
was dat de GroenLinks-stemmers waren overgelopen naar D66 die 3814
stemmen binnenhaalden. Zij gingen
van 12,7% van alle stemmen naar
18,4 %.
Alle andere partijen kregen nagenoeg
een gelijk percentage stemmen als in
2017. Opvallend was dat er 34 ongeldige stemmen ontvangen waren,
gelijk aan 2017 met 0,2% van alle
stemmen. De schriftelijke stemmers
hadden, net als het landelijke beeld
aangaf, niet goed begrepen dat de
kieslijst en de stempas in twee gescheiden enveloppen opgestuurd
moesten worden.

Dorpsgenoten

ontvangt ook voor 1 jaar deze Wisseltrofee.
Mail uw beste foto van de afgelopen
tijd naar
info@dorpsgenotenegmond.nl
Veel succes!!

Dat
In de weg was geen bocht. Maar het vocht wat men kocht,
onderweg op die tocht; Dat was bocht.

JéGé

Buurthulp heeft Paasactie
Ireen Bas uit Egmond aan Zee staat met trots voor de zevenhonderddertig paaseieren. Sinds januari draait ze de eieren eigenhandig
in elkaar, gemaakt van ballon en woldraad. Af en toe krijgt ze hulp
van een vrijwilliger, want het is een tijdrovende werkje waar geduld
voor nodig is, pas na een week zijn de eieren verhard na een badje
in behanglijm.

luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten, huidklachten,
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

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

In de Schulp, Egmond Binnen, was
men niet ontevreden over de opkomst. De meeste stemmers kwamen
in de middaguren en tegen de avond.
Dat gold ook voor de stemlokalen in
Hanswijk en de Boswaitschool in Egmond aan den Hoef waar het behoorlijk bedrijvig was. In Egmond aan Zee
kon men op twee plaatsen stemmen,
in Hotel Zuiderduin en in de Sporthal.

DORPSGENOTEN

De waslijn die door Bas Tweewielers
prijkt hangt dan ook vol met te drogen eieren in allerlei kleuren.
De paaseieren, waar een verrassing in
zit, zijn bestemd voor alle zelfstandig
wonende ouderen boven de vijfenzeventig jaar uit de Egmonden.
'Natuurlijk kan ik dit niet alleen bekostigen, de supermarkt uit Egmond
aan Zee was dan ook zo aardig om
iets bij te dragen, als ook het notenwinkeltje en dorpsbelangen de Parel.'
Het is voor ouderen een lichtpuntje
tijdens de paasdagen te weten dat er

SCHILDERSBEDRIJF

Rav Loli plaatste op Facebook een
originele “De Tegenpartij” foto met
Koot en de Bie staande voor de Protestantse kerk in Egmond aan Zee met
de stembiljetten op de achtergrond.
“Geen gezeik, iedereen rijk!” Sommige lezers kregen hiervan ballen in hun
buik. Robert Schol reageerde dat zij
staan te wachten op Hoogovens bus.

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

De foto’s van Rav loli, daar word je
gewoon vrolijk van.

ap.beukers@quicknet.nl
4

aan hen wordt gedacht. Mensen die
in de doelgroep vallen kunnen zich
nog steeds opgeven bij Ireen, ook als
je het leuk vindt te helpen bij het uitdelen van de eieren, wat zal plaatsvinden vanaf zaterdag 27 maart a.s., via
06-57239424
Fotobijschrift: Ireen Bas en dochter Michelle, met een kersvers
bestuurslid van de Parel, Andrea
Rijtema
Foto: Andrea Rijtema
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Opschoondag ook in de Egmonden
Op initiatief van Linda Smit (My Trashwalk) en Marianne Houthuijse
(Gejut) werd zaterdag door vele vrijwilligers en serieuze “Cigarette
But Challence” gehouden door de straten van Egmond aan Zee en
op het strand. Egmond werd in twee uur tijd verlost van bijna 3000
sigaretten peuken.

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

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

w
In totaal werden in enkele dagen
meer dan 26.800 peuken geraapt.
Schandalig eigenlijk en zeer schadelijk voor de milieu. Elke peuk vervuilt

Take & GRATIS
Away
bezorging in de Egmonden

SPARERIBS

€ 15

HAMBURGER COMER

€ 12

KOGELBIEFSTUK

€ 16

SATÉ VAN BOERDERIJKIP

€ 14

SUPPLEMENT FRITES

€ 3.5

SUPPLEMENT SALADE

€ 3

CHOCOLADE MOUSSE

€ 6

TIRAMISU

€ 6

TOFFEE TAART

€ 6

hoofdgerechten

Tapasbox

€ 22.5

Alle gerechten worden geserveerd met een
passend garnituur

Kies 8 items uit de onderstaande gerechten

3 GANGEN KEUZE MENU

€ 22.5

Kies uit onderstaande gerechten
VOOR, HOOFD & NAGERECHT

maar liefst 8 liter water!. Je ziet het
ook s ’zomers op strand waar men de
peuken uitdooft in het zand en achterlaat. Het zijn met name de filters
die nooit oplossen. Er werden niet
alleen peuken verzameld, ook het
zwerfafval werd geruimd. Bij Nijntje
aan Zee kwamen de vrijwilligers even
samen voor een fotomoment. In Egmond aan den Hoef was Tamara Gieze
actief vanaf de Cobra Ranch tot aan

het tankstation op de Hoeverweg/
Zeeweg, ook zij had een aardige opbrengst die zij niet meer met tellen
kon bijhouden. De gemeente Bergen
had knijpers en afvalringen voor vuilniszakken beschikbaar gesteld.
Tekst en foto’s Cor Mooij

Kledingbank Egmond wil tijdens de paasdagen ,,Voor elkaar Door
elkaar”, de minima een paasontbijt aanbieden, maar dat kunnen zij
niet alleen. Zij zijn op zoek naar donateurs die een leuk pakket willen
samenstellen (b.v. afbakbrood, eieren, boter, paasversiering, paaseieren, sinaasappelsap etc)
Je kunt het helemaal zelf samenstellen. Gevraagd worden pakketten voor
2 of 4 personen die dan worden uitgedeeld op zaterdag 3 april aan de
Minima. De pakketten kunnen ingeleverd worden tot en met 2 april aan de
Gyuotte van IJsselsteinlaan 34 in Egmond aan den Hoef. Je kunt ook doneren voor een pakket aan Stichting

Kaas | Spek | Ui | Truffelmayo | BBQ saus

BROOD & DIPPERS

€ 4

TOMAAT & POMPOEN SOEP

€ 5

TOM KA KAI

€ 5

GEROOKTE ZALM

€ 10

LAMS PASTRAMI

€ 9.5

GEITENKAAS

€ 9.5

CARPACCIO

€ 9.5

PROEVERIJ VOORGERECHTEN

€ 10

voorgerechten

Gepocheerd ei | Toast

Paasontbijtactie kledingbank

Kledingbank Egmond op rekening
nummer
NL59RABO0359676642
o.v.v. Paasactie.
Openingstijden zijn Dinsdag 10.00
-13.00 uur, Woensdag 13.00 - 16.00
uur, Donderdag 10.00 – 13.00 uur,
Vrijdag 10.00 – 13.00 uur, Zaterdag
10.00 – 14.00 uur.

Witte reiger op kikkerjacht
Sinds enige tijd wordt een paartje witte reigers regelmatig gesignaleerd op
het Delversduin en langs de Hoeverweg. De mooie witte glans van deze
reigers valt direct op in het voornamelijk groene landschap. Op het Delversduin, dat gebruikt wordt als uitlaatplek voor viervoeters, wordt het stel
helaas vaak verjaagd door loslopende
honden. Mij lukte het niet direct om
langs de Hoeverweg tegenover de
Weidjes een mooie foto van het paartje te maken; als je stopt om een foto
te maken, vliegen ze gelijk op om naar
een veiliger plek te verhuizen. En om
daar met een scherpe blik kikkers en
visjes te vangen. Uiteindelijk is het
toch gelukt! - Foto: Cor Mooij

DORPSGENOTEN

Knoflooksaus & cocktail saus

Doperwten crème | Gepofte tomaat |
Crumble van zwarte olijf
Honing | Slamix | Toast | Notenmix
Pestomayo | Pecorino | Rucola | Notenmix
Entrecôte | Zalm | Geitenkaas

Stroganoffsaus of Peperroomsaus |
Ovengroenten
Thaise satésaus | Atjar | Seroendeng |
Kroepoek

dessert

Gemarineerd roodfruit | yoghurt kruim
Amaretto | Caramac
Dolce de leche | Witte chocolade bros

KAASFONDUE

€ 14

(1) Gemarineerde olijven (2) Gebakken Chorizo
(3) Vega groenten balletjes met salsa verde

PASTA FETTUCCINE

€ 14

(4) Gamba’s a la plancha (5) Serano ham (6) Gehakt
balletjes in pittige tomatensaus

Groenten | Nacho’s | Brood
Dikke lint pasta | Crème fraîche van
paddenstoelen | Tomaat | Sla mix |
Pecorino kaas | Notenmix

(7) Tonijn tataki (8) Knoflook brood met tomaten salsa (9) Chicken wings (10) Nacho’s todos

COMER POLLO

€ 12

(11) Gefrituurde calamares (12) Makreelsalade in
tomaat (13) Brood & dippers (14) Mini Paella

ZEEBAARSFILET

€ 15

(15) Tortilla van aardappel (16) Carpaccio met Manchego (17) Manchego kaas (18) Fuet droge worst

Halve kip | Specerijenjus | Ovengroenten
Tagliatelle | Ovengroenten | Salsa verde

U kunt bestellen op restaurantcomer.nl of vanaf 13.00 uur 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, Egmond aan Zee.
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Galerie De Kapberg

Nieuwe slimme
meter?

Het begint helaas te wennen, maar we zijn er niet blij mee. We kunnen in deze coronatijd nergens naar toe. Ook de musea zijn gesloten
en daarom kun je ook niet gaan kijken in de galerie. We hebben daar
een oplossing voor gevonden: je kunt de kunst door de voorramen
van de galerie bekijken. Dat is al twee keer goed gegaan.

Ook wel slim om
eens naar de
groepenkast te
kijken..

Van Andrez heeft de galerie regelmatig werk laten zien. Zo hebben we in
2018 zijn 85e verjaardag gevierd met
een grote tentoonstelling. De schilderijen hingen tot aan het plafond. Andrez werkt ook met olieverf, maar ook
met acrylverf en inkt.
De tentoonstelling is tot eind maart te
zien vanuit de tuin. Het adres is Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef.

Het jaarprogramma is klaar en in april
kunnen we weer naar binnen. Nu
kunt u vanaf 16 maart de tentoonstelling zien van de gebroeders Zentveld, echte Egmonders! Huug vormt
al meer dan 25 jaar samen met Jos
Apeldoorn en Erik Baart het schilders
collectief 'Hallem'. Ze exposeerden
hier in de buurt en in het buitenland
en ook bij de Kunst10Daagse in Bergen. Huug werkt graag met olieverf.

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

Project Landje van de Molen komt in een stroomversnelling

Volgende stap in bouwplan voor 18 woningen in
Egmond-Binnen

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

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

De gemeente Bergen en Ooms Bouw & Ontwikkeling uit Scharwoude zijn het eens over de kaders voor
een nieuw woningbouwplan in Egmond-Binnen. Het plan voorziet in de bouw van 18 woningen op de
locatie Landje van de Molen aan de Visweg. Omdat het college het belangrijk vindt dat de woningen
aansluiten bij de lokale behoefte worden voornamelijk betaalbare woningen gebouwd.
Aanvulling van het lint
Het ‘Landje van de Molen’ zoals de
locatie in de volksmond wordt genoemd vormt al jaren een gat in de
bebouwing aan de Meeuwenlaan en
de Visweg. Dat gat wordt met het
nieuwe bouwplan op een natuurlijke
manier ingevuld door de Meeuwenlaan en het huidige bebouwingspatroon door te trekken.

woningen en vier vrijstaande woningen ingetekend. Over de definitieve
invulling gaan de gemeente en Ooms
dit voorjaar in gesprek met de omgeving.
‘Alle kleine beetjes helpen’
Het bouwplan aan de Visweg maakt
onderdeel uit van een flink aantal
woningen dat de komende jaren
in Egmond-Binnen moet verrijzen.
Volgens wethouder Klaas Valkering
zijn dit soort kleinere plannen ook
heel belangrijk. “Alle kleine beetjes

In het plan staan nu vijf rijwoningen
(sociale huur), vijf rijwoningen (sociale koop), twee twee-onder-één-kap

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

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

helpen om rust te brengen op de
woningmarkt met als uiteindelijk resultaat minder vergrijzing en krimp in
Egmond-Binnen. Ook hebben onze
eigen inwoners bij dit soort kleinere
plannen vaak een grotere kans. De
sociale koopwoningen in dit plan
kunnen bijvoorbeeld net weer een
aantal jongeren uit de Egmonden aan
een woningen helpen die vanwege de
strenge regels of omdat ze net teveel
verdienen, niet in aanmerking komen
voor een sociale huurwoning.”

KP Biking
Uitslag: 1. Sem Beentjes Limmen 50.31 min 2. Vincent Beentjes Castricum 52.14 min 3. Bob Scholten Akersloot 53.52
min 4. Wout Bakker Heiloo 54.16 min 5. Koen Konst Castricum 56.44 min 6. Pleun Lodewijks Akersloot 57.22 min 7. Jelte
Buur Akersloot 57.27 min 8. Alex Hageman Limmen 60.44 min 9. Chris Kemp Egmond aan den Hoef 60.50 min 10. Henk
Jan Verdonk senior Egmond aan den Hoef 61.22

Kwaliteit staat bij ons bovenaan.
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Per 1 maart is onze vestiging in Egmond Binnen geopend
Gevestigd samen met Huisartsen praktijk “De Karmel”
Herenweg 72 B Egmond Binnen

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

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.

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

Bel voor een afspraak of vul het contactformulier in op onze website.
Ook voor ramen en kozijnen

www.fysiotherapieronde.nl
contact@fysiotherapieronde.nl
072 –5064258

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
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Edwin en Remi Beukers werken aan nieuw album
Het duurt en duurt maar, er lijkt geen einde te komen aan de beperkingen die ons door de regering in
verband met COVID-19 worden opgelegd. Zoals eerder aangehaald in Dorpsgenoten, staat de muzikale
familie Beukers al meer dan een jaar buitenspel als het gaat om optredens van onder andere Memphis,
de Pumpin' Piano’s en de one man shows van Edwin. Maar gelukkig, achter de schermen wordt hard
gewerkt aan een nieuw album.

Digitaal Parkeren in onze gemeente Bergen.
Op dit moment is digitaal parkeren tot nader order uitgesteld. Afgelopen week heb ik samen met wat
andere leden van de Taskforce Egmond gesproken met wethouder Erik Bekkering over dit onderwerp.
De ondernemers hadden een aantal
vragen voor de wethouder. De wethouder kon hun vragen, zoals het
er nu uitziet, naar tevredenheid beantwoorden. Ik had ook een vraag
voor de wethouder, overigens had ik
de vraag al meerdere malen gesteld,
maar oké. Hij heeft er dus even over
na kunnen denken. Nu hij dan toch
aanschuift stel ik de vraag gewoon
weer!

Mijn vraag is “hoe gaat de gemeente
zorgen dat ook de ouderen onder ons
met dit digitale systeem straks uit
de voeten kunnen?”Het antwoord
van de wethouder. “ we zouden op
korte termijn misschien iets voor deze
groep inwoners kunnen organiseren
bij Post aan Zee!”Kijk het is natuurlijk
prachtig als de gemeente zich gaat
bezig houden met de digitaal niet
vaardige mensen in relatie tot steeds

meer gedigitaliseerde dienstverlening maar om te denken dat dit met
een spoedcursus even opgelost gaat
worden is m.i. Ietwat te kort door de
bocht! Ondertussen zitten er flink wat
ouderen met de handen in het haar
en dat gaat nog wel even duren ook,
vrees ik!
Rita Koppedraaijer
Hart voor Egmond

Hoge respons op klanttevredenheidsonderzoek na
bezoek gemeentebalie
Meten is weten én verbeteren. Daarom startte gemeente Bergen 2 maanden geleden bij de balie met
online klanttevredenheidsonderzoeken. Wie aan de balie was geweest, kreeg een enquête in de mailbox.
Na de eerste twee maanden is er een hoge respons gemeten en zijn er hoge cijfers gegeven voor het
contact met de baliemedewerker en voor het algemene beeld van de balie. Veel inwoners namen de
moeite het korte onderzoek in te vullen. De respons in de gemeente Bergen is hoog: 34, 8% (landelijke
gemiddelde 25%). De baliemedewerkers krijgen ook een hoge score voor hun dienstverlening: 8, 5.
Dienstverlening continu verbeteren
Wethouder Erik Bekkering: “Ons doel
is een goede dienstverlener zijn. Daar
komen we maar op één manier achter: door die tevredenheid te meten.
Het is al een lange tijd een wens
vanuit de gemeenteraad om meer te
meten. Daarom zijn we blij dat deze
klanttevredenheidsonderzoeken zijn
gestart. Zo kunnen we onze dienstverlening continu verbeteren. We zijn

er natuurlijk trots op dat de eerste resultaten zo positief zijn.”
De gemeente Bergen gaat in de toekomst op meer onderdelen van de
dienstverlening een klanttevredenheidsonderzoek gebruiken.
Resultaten zichtbaar
In de ontvangstruimte van het gemeentehuis wordt er op een scherm
een actueel overzicht getoond met:
• de score voor de balie; het alge-

mene beeld zoals afspraak maken,
ontvangstruimte en contact.
•de score voor het contact met de
balie medewerker; de vriendelijkheid,
deskundigheid, meedenken en snelheid.
“Deze scores worden continu bijgewerkt. Met alle tips en tops gaan we
waar het kan meteen aan de slag, ”
aldus de wethouder.

20 jaar zomerse poëzie en muziek
in de Slotkapel
In 2001 klonk voor het eerst op zondagzomeravonden muziek en poezie in de Slotkapel. Twee decennia lang was de kapel open voor
een project dat bekend werd onder de naam “Luchtig Slot”. Vorig
jaar bleef het stil door de Corona-epidemie. De twintigste aflevering,
precies in het jaar waarin 75 jaar bevrijding werd herdacht, kon daardoor niet plaatsvinden.
Het ligt in de bedoeling deze zomer
alsnog deze aflevering te brengen als
hopelijk een benauwende periode
met veel beperkingen achter de rug is.
Daarom houden we hetzelfde thema
aan als vorig jaar: “kom vanavond
met verhalen”, een citaat uit het
bevrijdingsgedicht van Leo Vroman.
Muziek en poëzie waarin zeker bevrij-

ding na benauwdheid zal doorklinken.
Noteer alvast de data onder het voorbehoud en in de hoop, dat we dan
weer fysiek bij elkaar kunnen komen:
zondag 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 22
augustus en 5 september, steeds om
20.00 uur. Deur open om 19.30 uur.
Slotkapel, Egmond aan den Hoef.

Ouderwets Gerookte

HARING
ERG LEKKER SLIPTONG
zonder kuit KONINGKJES
5 vooor € 5,50

per stuk 1,25

10 voor € 10,- 5 voor € 5,Verse Verse
HOLLANDSE KABELJAUW SCHELVIS hele mooie
TOP-kwaliteit van kilo €FILETS
25,- van kilo € 8,50

op=op

Alleen tegen inlevering van de bon
max 4 kilo
per klant
2 kilo € 22,-

deze week

kilo 12,50 kilo € 4,95

✄

Regelmatig komen Edwin en Remi
Beukers bij elkaar om nieuwe teksten
te schrijven en deze van muziek te
voorzien. De beide componisten zijn
tot nu toe tevreden over het resultaat. Tot nu toe zijn er al tien singles
“gelanceerd” onder de naam Remi
Beukers; And When the Boys come
Home, Stars Revisited, It's a Wake Up
Call, Julie Blue Eyes, Sydney's Shores,
Super Hero Suite, You Could be Happy
Too, My Alibi (samen met Edwin), Seven Hill Road en Lotus. Er wordt nog
gewerkt aan Somehow Somewhere
Someday, Planting Trees, Carnival
.4 kilo
maxof
Light en To Fly Like a Bird (deze ook
per klant
samen met Edwin, zie foto).
Als er 13 of 14 tracks klaar zijn worden ze tot een album gesmeden (de
singles zullen dan door dit album
worden vervangen). Het album gaat
waarschijnlijk heten “Planting Trees
on Pepperstreet”

volg ons nu ook op Facebook
Warm Gebakken

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

top om in te vriezen

18% VET
De Woerdense Kaasboer
EXTRA PITTIGE
GRASKAAS
BLACK LABEL

Bij u op de markt

EXTRA PITTIGE

500 gra

33,,9595
500 gram 3,95
500 gram 3,95
500gram
gram
500

10 boeren eieren voor €1,00 bij aankoop van kaas

OUDE BOERENKAAS
mager rundergehakt
biologisch

topkwaliteit uit de beemster

verse hollandse kipfilet

magere runderlappen
9598
heel kilo 9,
500 gram

3,

heel kilo 8,98

heel kilo 9,98
mooi stukje varkensfricandeau of hamlappen
biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

biologisch topkwaliteit uit de beemster

per 500 gr

9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Paas fondant KEEKJES 4 voor € 5,50 +4 gratis!!!
Dagverse BROODHAANTJES
6 voor € 5,Lever de advertentie in en ontvang een tomaat-kruiden brood voor maar € 1,-

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Giesewilderman STOOFPEREN
3 kilo € 5.00
Elstar APPELS
3 kilo € 5.00
Super zoete MANDARIJNEN
2 kilo € 5.00
Lekkere Hollandse AARDBEIEN
2 voor € 5.00
BILTSTAR AARDAPPELS 4 kilo € 3.00
en volop Hollandse groenten
voor veiling prijzen op=op op=op op=op

MO

