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KEURSLAGERIJ  
BURGER OOK IN  
HET HOEKSTUK 

IN HEILOO 
Meer informatie leest  

u in de Uitkijkpost  
van volgende week.

Alles voor uw BBQ via:

WEBSHOP.BURGER.
KEURSLAGER.NL

Burgemeester Mooijstr. 29  
Castricum Tel. 0251-652430

EXCLUSIEF BIJ DE BIOLOGISCHE SLAGER

HOOGLANDER 
BURGERS
25% KORTING

VLEESWARENTRIO 

MORTADELLA
PARMAHAM

SALAMI 
samen € 5,99  
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Kermis 2018:
sfeer, muziek, attracties & vuurwerk

HEILOO - De jaarlijkse kermis 
begint donderdag 28 juni aan-
staande en duurt tot en met 
zondag 1 juli. 

Vier dagen viert het dorp feest. De 
traditionele kermistent komt op de 
Heerenweg te staan, waar wordt 
gezorgd voor sfeer en dorstlessers. 
Het traditionele dorpsfeest is ieder 

jaar weer een hoogtepunt in de 
agenda van festiviteiten. Vele dorps-
genoten houden rekening met de 
kermis voor de zomervakantie.

Café de Wit heeft dit jaar op don-
derdag Hollandse Hits en Soul & 
Motown met Frans en Miss. Op vrij-
dag DJ Jelle V! Op zaterdagmiddag 
om 17.00 uur komt in Café de Wit 

Stef Haazelager weer even zingen! 
Na het succes van Koningsdag moet 
ook dit weer een feest gaan wor-
den! Op zaterdag en zondag zoals 
elk jaar het vertrouwde gezicht van 
Paul Vlaar. Geen kermis zonder 
onze Paul!

• Lees verder op pagina 3

Timmeren, bouwen en vooral veel plezier tijdens Timmerdorp. 
                         Aangeleverde foto

HEILOO - Zaterdag 23 juni 
2018 was de webshop van 
Timmerdorp Heiloo geopend 
voor de kaartverkoop. 

Ook dit jaar geen lange wacht-
rijen en gebroken nachten om de 
felbegeerde kaartjes te bemachti-
gen, want het is dit jaar wederom 
mogelijk om de kaarten via inter-
net te bestellen. Via de webshop 
van Timmerdorp Heiloo kunt u per 

persoon twee kaartjes kopen. De 
kaarten kosten € 20,- per stuk. Houd 
persoonlijke gegevens bij de hand, 
want er wordt meteen gevraagd 
om een registratie van de kinde-
ren. Het Timmerdorp vindt dit jaar 
plaats van dinsdag 28 augustus tot 
en met vrijdag 31 augustus. Wilt u 
uw kinderen ook een onvergetelijke 
vakantieweek bezorgen, bestel dan 
snel uw kaarten op https://shop.
timmerdorp.com, want op is op!

Kaartverkoop Timmerdorp 
Heiloo gestart

Hand in hand lopen opa Nol en Jagger op het platform richting de Dakota, waar zij worden 
opgewacht door hun cabin attendant.                    Foto: www.blog.klm.com

Opa Nol verzilvert na 83 jaar prijs KLM
HEILOO - Als 7-jarige jon-
gen doet de kleine Arnold mee 
aan een etalagewedstrijd van 
KLM in Amsterdam. Enige tijd 
later ontvangt hij officiële post 
van KLM; Arnold is een van 
de gelukkige prijswinnaars 
en wint een rondvlucht boven 
Amsterdam. Hij mag op kantoor 
zijn ticket voor een rondvlucht 
in ontvangst komen nemen. 
Helaas kreeg het zusje van 
Arnold in die periode roodvonk, 
waardoor het gezin niet langs 
kon komen. Zo bleef het ticket 
op kantoor liggen en van uitstel 
kwam afstel, Arnold haalde het 
ticket nooit op.

Inmiddels woont Arnold in Heiloo 
en onlangs is hij 90 jaar geworden. 
Het verhaal leefde natuurlijk voort 
in zijn herinnering en aan kinderen 
en (achter-) kleinkinderen vertelde 
hij zijn winnaarsverhaal maar al te 
graag. Alleen hield het verhaal een 
‘open eind’. Een van de kleinkinde-
ren trok de stoute schoenen aan en 
zocht contact met KLM om deze 
unieke herinnering te delen. Ze ein-
digde met de woorden dat ‘opa Nol’ 

onlangs 90 jaar is geworden en nog 
steeds in staat is om deze prijs uit de 
vorige eeuw in ontvangst te nemen. 
En met resultaat, KLM ging de uit-
daging maar al te graag aan om opa 
Nol alsnog te verrassen. Een van 
Nol’s achterkleinkinderen, Jagger, 
is toevallig ook 7 jaar oud, dezelf-
de leeftijd die Nol had toen hij de 
prijs won. Om de prijs alsnog door 
kinderogen te laten ervaren, mag 
Jagger opa Nol vergezellen tijdens 
de rondvlucht. Om maar meteen in 
de juiste stemming te komen wordt 
een Ford A Tudor uit 1930 van KLM 
tevoorschijn gehaald om opa Nol 
mee op te halen. Als Nol nietsver-
moedend samen met zijn vrouw 
Trees van het zonnetje geniet, komt 
Jagger hem samen met twee cabin 
attendants verrassen.

Jagger en opa Nol rijden in de 
oude Ford naar het Schiphol Jet 
Center, waar de Prinses Amalia 
(Dakota DC-3) al in het zonnetje 
staat te wachten. Hand in hand 
lopen Nol en Jagger richting het 
vliegtuig en na enkele minuten 
wordt de gewonnen rondvlucht 
werkelijkheid. Onder perfecte 

weersomstandigheden is het zicht 
prachtig en zien de twee onder 
andere de Keukenhof en het karak-
teristieke Hollandse landschap. Bij 
terugkomst staat Trees met de hele 
familie het tweetal op te wachten en 
worden zij al wuivend ontvangen. 
Zo kwam een droom na 83 jaar toch 
nog uit.
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Gratis Groot Spijsbrood  
bij een volle nieuwe spaarkaart !!! 

Bij inlevering  
van een volle  

stempelkaart in de 
maand Juni krijgt u dit 

Groot Spijsbrood 
helemaal voor niks. 

 (Amandel of kaneel)

KENNEMERSTRAATWEG 189
1851 BE  HEILOO * T 072 5331818
info@toyota-heiloo.nl * www.toyota-heiloo.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.
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TOYOTA AURIS AUTOMAAT € 12.450*
1.8 Hybrid Business

zilver metallic, ’12, 69.197 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd 
en inklapbaar), climate- en cruise control, navigatiesys-
teem, parkeerhulpcamera achter, Bluetooth, lichtmetalen 
velgen, mistlampen voor, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, 
CV met AB, touchscreen 
radio/cd-speler, 
audiobediening 
op stuurwiel, in 
hoogte en diepte 
verstelbaar lede-
ren stuurwiel, etc. 

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

O
N

teem, parkeerhulpcamera achter, Bluetooth, lichtmetalen 
velgen, mistlampen voor, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, 
CV met AB, touchscreen 

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA AYGO 5-DRS € 16.450*
1.0 VVT-i X-First Cabrio

wit unilak ,’18 (nieuw), 14 km, ABS, VSC, TRC, 8 airbags, 
elektr.ramen voor, elektr.spiegels, lichtmetalen velgen, 
automatisch opendak, radio AUX/USB, 
Bluetooth, toerenteller, CV met 
AB, airconditioning, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, 
snelheidsbegrenzer, 
audiobediening op 
stuurwiel, parkeerca-
mera achter, multime-
diascherm, privacy 
glass, etc.

FABRIEKS
GARANTIE3 JAAR

automatisch opendak, radio AUX/USB, 
Bluetooth, toerenteller, CV met 
AB, airconditioning, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, 

mera achter, multime-

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA YARIS AUTOMAAT € 4.950*
1.3 16v VVT-i Sol 5-drs

zilvergrijs metallic, ’03, 89.418 km, ABS, 4 airbags, stuur-
bekrachtiging, elektr.ramen voor, 
elektr.spiegels, airconditioning, 
radio/cd-speler, boord-
computer, parkeer-
sensoren achter, in 
hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, 
mistlampen voor, 
etc.

BOVAG
GARANTIE6 MND
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zilvergrijs metallic, ’03, 89.418 km, ABS, 4 airbags, stuur-
bekrachtiging, elektr.ramen voor, 
elektr.spiegels, airconditioning, 
radio/cd-speler, boord-
computer, parkeer-
sensoren achter, in 
hoogte verstelbare 

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA AYGO 5-DRS € 6.450*
1.0 VVT-i Dynamic Orange

donkergrijs metallic, ’12, 72.601 km, stuurbekrachtiging, 
ABS, 4 airbags, elektr.ramen voor, 
centrale vergrendeling met 
afstandsbediening, aircon-
ditioning, lichtmetalen 
velgen, radio/cd-spe-
ler, privacy glass, 
toerenteller, hoofd-
steunen achter, in 
delen neerklapba-
re achterbank, etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

A
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ABS, 4 airbags, elektr.ramen voor, 
centrale vergrendeling met 
afstandsbediening, aircon-
ditioning, lichtmetalen 
velgen, radio/cd-spe-

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA YARIS 5-DRS € 7.450*
1.3 VVT-i Executive

blauw metallic, ’08, 113.390 km, ABS, 9 airbags, stuurbe-
krachtiging, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels (verwarmd), aircondi-
tioning, navigatiesysteem, 
lichtmetalen velgen, 
lederen bekleding, 
boordcomputer, in 
hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, 
mistlampen voor, 
etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR
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krachtiging, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels (verwarmd), aircondi-
tioning, navigatiesysteem, 
lichtmetalen velgen, 

* RIJKLAARPRIJS!
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IVECO DAILY € 20.950 EX BTW*
2.3 35S11

Groen, ’16, 17.986 km, ABS, airbags, stuur-
bekrachtiging, radio/
cd-speler, elektr.ramen 
voor, trekhaak, open 
laadbak, ideaal 
voor hovenier, 
auto mag 
3.500 kg 
trekken.

BOVAG
GARANTIE6 MND

OTOYOTA YARIS AUTOMAAT € 4.950*
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Groen, ’16, 17.986 km, ABS, airbags, stuur-
bekrachtiging, radio/
cd-speler, elektr.ramen 
voor, trekhaak, open 
laadbak, ideaal 
voor hovenier, 

* RIJKLAARPRIJS!

ALKMAAR

HEILOO

SCHOOR L

CASTRICUM 

  

WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ HUUR & BEHEER

Met vier vestigingen en ruim 85 jaar ervaring is 
Van der Borden dé vastgoedprofesssional in uw regio. 

heiloo@vanderborden.nl | 072-5351000 | vanderborden.nl

Zevenhuizerlaan 2 H te Heiloo - Appartementencomplex Zevenloo

Woonoppervlakte: ca. 120 m²
Dakterras: ca. 35 m²
Inhoud: ca. 400 m³

Dit luxe penthouse op de 2e verdieping wordt gerealiseerd op 
de hoek van de Kennemerstraatweg en Zevenhuizerlaan (bouw 
reeds begonnen). Dit complex zal van alle gemakken voorzien zijn. 
Zo is er een lift aanwezig en heeft het betreffende penthouse een 
dakterras (ca. 35 m²) op de 3e verdieping. Door de ruime en open 
opzet van het penthouse, krijgt u een zeer ruimtelijk gevoel. Samen 
met de luxueuze afwerking zorgt dit ervoor dat u hier zeer prettig 
zult wonen.

Heiloo, volgens recent onderzoek van Elsevier op de 15e plek van 
favoriete gemeentes van Nederland, heeft goede winkelcentra, een 
NS-station en ligt op fietsafstand van Alkmaar en Egmond aan Zee.

Vraagprijs: € 475.000,- kosten koper.

Gefeliciteerd met promotie
naar de 1e klasse!

Trotse sponsor
vv Limmen Dames 1Gefeliciteerd met promotie

naar de 1e klasse!
Trotse sponsor

vv Limmen Dames 1

www.uitvaartdekker.nl

 DAG & NACHT BEREIKBAAR    072-512 26 14
Bel bij een overlijden of voor 
een kostenloze voorbespreking

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL -IN CREMATIE

€ 895,- € 1945,- € 2445,- € 3445,-VANAF

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost. 

Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zicht-

baar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen 

van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de 

tien vragen, krijgt hij/zij de vrijheid om de vragen door te geven aan een 

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in het MCA en vervolgens heb ik 25 jaar op de Holleweg 
gewoond. Ik ben opgegroeid naast de werkplaats en winkel van mijn opa 
(later van mijn oom en mijn vader) die in de jaren ‘60 een smederij over-
nam van de familie Zeeman. Na een periode van 6 jaar op Termijen woon ik 
nu alweer 12 jaar samen met Manon en mijn 3 zonen Jurre, Matz en Dex op 
de Westerweg in de voormalige ‘nachtpit’ van de familie Kraakman.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?
Dan was ik waarschijnlijk fulltime brandweerman geworden. Ik ben sinds 
2001 vrijwillig brandweerman bij korps Heiloo. Hoewel het soms lastig te 
combineren is met een eigen bedrijf en een jong gezin vind ik het belangrijk 
om voor een ander klaar te staan in tijden van nood.

3. Wie zou je eens graag ontmoeten?
De leden van het kabinet in Den Haag, om te vragen of er meer technisch 
onderwijs gegeven kan worden en te zorgen dat de jeugd weer met hun 
handen gaat werken.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Mijn mooiste jeugdherinnering heb ik overgehouden aan de Egelshoek, 
waar ik mijn hele jeugd bij de Foresters gevoetbald heb. De gezelligheid in 
de kantine, de krakkemikkige tribune, de internationale jeugdtoernooien 
en de saamhorigheid mis ik nog af en toe. We zijn toen ook met de A-jeugd 
tweemaal naar Delwig (Duitsland) geweest voor een internationaal toer-
nooi, dat was echt fantastisch.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
De mooiste plek is alleen te zien eind augustus aan De Omloop, als het 
Timmerdorp van Heiloo wordt gebouwd. Het is prachtig om te zien hoe 
de jongens en meiden in vier dagen hutten bouwen, schilderen en lekker 
plezier maken. Het blijft elk jaar weer mooi om onder begeleiding van 100 
vrijwilligers daar het mooiste plekje van Heiloo te mogen maken.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Voor een grote uitslaande brand, zonder persoonlijk letsel natuurlijk. Een 
tosti met satésaus zou ook nog kunnen.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Dat kreeg ik onlangs, ‘durf nee te zeggen’. Dat is iets wat ik moeilijk kan, 
maar in mijn werk als Heiloodgieter zal ik dit steeds meer moeten gaan 
doen. Soms ren ik mijzelf voorbij en stel ik mensen teleur. Dat doe ik 
natuurlijk niet expres, maar goed is het niet.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat we in 1996 met een paar jongens na het behalen van olympisch vol-
leybalgoud in Atlanta ‘Ronny bedankt voor het goud’ op de Ypesteinerlaan 
hebben geschreven voor Ron Zwerver, die daar destijds in een appartement 
woonde. We hebben toen tegen middernacht het verkeer omgeleid en zijn 
op de weg gaan schilderen met wegenverf. Het heeft er nog jaren gestaan.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Ik ga niet aan Hans zijn stoelpoten zagen, dat lijkt mij volkomen overbodig. 
Maar als mensen mij als burgemeester willen, zou ik mij inzetten om alle 
leegstaande panden en percelen te herbestemmen als woningen voor de 
jonge Heilooër woningzoekende.

10. Persoonlijke vraag van Edith Burgering-de Moor:
“Hoi broertje van mijn vriendin! Er gaat in de toekomst veel veranderen 
op installatiegebied. Hoe is dat voor jou?”

Het feit dat we meer en meer afhankelijk worden van andere energiebron-
nen... Voor mij en mijn compagnon Pol van Diepen betekent dit dat we 
door middel van cursussen en het lezen van vakliteratuur de kennis in huis 
moeten halen om klanten voor het juiste product te laten kiezen. Het is een 
verandering die ons allemaal aangaat. Op zichzelf zijn de meeste producten 
niet nieuw, alleen de bestaande woningen moeten wel drastisch worden 
aangepast. Denk bijvoorbeeld aan isoleren, zonnepanelen en warmtepom-
pen. Laatst was er op tv bij Radar extra een tweeluik genaamd ‘Van gas los’. 
Daarin gaven ze in mijn ogen de veranderingen perfect aan. Een aanrader 
om eens terug te kijken. Concreet betekent het voor ons nog meer werk. 
Het is volgens mij belangrijk dat we onze kinderen stimuleren weer met 
hun handen te gaan werken in de bouw en techniek.

Ik geef de vragen door aan Heleen Corbett. Mijn vraag aan 
Heleen is:
“Beste Heleen, voor velen sta jij bekend als ‘spijkeroma’ bij Timmerdorp 
Heiloo. Wil jij met jouw ervaring eens uitleggen aan Heiloo hoe leuk en 
belangrijk vrijwilligerswerk is?”

Tien vragen aan...

Paul
Steenhoek

Volg de Uitkijkpost ook op
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Kermis 2018: sfeer, muziek, 
attracties & vuurwerk

Café Blondes opent komende 
donderdag voor het eerst zijn deu-
ren. Nieuwe eigenaar Rico heeft er 
heel veel zin in. Op donderdag staat 
een zanger op het programma en op 
vrijdag en zaterdag worden er plaat-
jes gedraaid door de DJ, bij wie je 
natuurlijk verzoeknummertjes kunt 
aanvragen.

Zaterdag gaan we weer touwtrek-
ken! Welk team van acht perso-
nen mag zich de kampioen van de 
kermis noemen? Inschrijven kost 
30 euro maar je krijgt dan wel 16 
consumptiemunten! We starten om 
20.00 uur en je kunt je inschrijven 
via info@cafedewit.nl.

Op zondagmiddag vanaf 16.30 uur 
speelt Bob & the Blue Band op het 
buitenpodium in de tent! Strak in 
het pak speelt de band rock-’n-roll 
in de breedste zin van het woord. 
Vele classics en medleys worden 
afgewisseld met de knallers van nu, 
zowel Engels- als Nederlandstalig. 
Geen tijd om naar adem te happen: 
dansschoentjes aan en uit je plaat 
gaan!

Ook dit jaar wordt er met muntjes 
gewerkt. Deze kunt u kopen bij de 
muntwagens die naast de snackwa-
gens staan. Mocht u muntjes over 
hebben: u kunt ze alleen op zater-
dag 7 en zondag 8 juli inleveren. 
Vanwege de nieuwe alcoholwet is 
iedereen tot 25 jaar verplicht om 

een bandje te dragen. Geen bandje 
betekent geen alcohol. Dit bandje 
is voor de hele kermis en kan met 
een geldig identiteitsbewijs gehaald 
worden bij de muntwagens. Laten 
we er samen met z’n allen een mooi 
feest van maken!

Traditionele kermis met attrac-
ties en vuurwerk

Met een keur aan attracties en 
mooi weer is het ook op het ker-
misterrein aan De Omloop weer fijn 
vertoeven tijdens de kermis. Voor 
de jeugd is er weer veel aanbod 
zoals de snelheidsmolen, vliegende 
bank, botsauto’s, hopper enzovoort.

Voor de kleinsten staat er natuur-
lijk ook weer genoeg waaronder de 

kindermolen, vliegtuigjes, zweef-
molen en trampolines. Iets lekkers 
mag natuurlijk ook niet ontbreken, 
dus de oliebollen, suikerspinnen, 
kaneelstokken, churros en patat 
zijn er ook. Degenen die kans wil-
len maken op mooie prijzen zijn ook 
niet vergeten, dus de happertjes, 
skeeball en schuifautomaten staan 
er ook weer. Op vrijdag zal er rond 
21.30 uur een prachtig vuurwerk 
worden afgestoken. Dit vuurwerk 
wordt u aangeboden door de ker-
misondernemers.

De kermis start donderdag en 
vrijdag om 15.00 uur, zaterdag en 
zondag om 14.00 uur. Voor extra 
korting staan er kortingsbonnen op 
kermiskorting.nl.

Ook dit jaar worden er weer veel bezoekers verwacht aan de 
Heerenweg.                Foto: archief Uitkijkpost

Vijfentwintig Volvo’s 480 
op een rij

HEILOO - Op zondag 24 
juni kwamen vijfentwintig 
Volvo’s 480 naar het Landgoed 
Willibrordus om daar vanaf de 
restanten van ‘Slot Ypestein’ te 
vertrekken voor een toertocht 
door onder andere Egmond, 
Bergen, Schoorl en via de 
Westfriesedijk weer terug.

De Volvo 480 is een speciale 
en zeldzame auto, gemaakt naar 
Nederlands design in het Limburgse 

plaatsje Born. In 2018 zijn er min-
der dan duizend auto’s van dit type 
geregistreerd. Een klein aantal hier-
van is nog op de openbare weg te 
vinden. 

Voor het vertrek van de auto’s 
konden de eigenaren rekenen op 
veel belangstelling van mensen 
die langskwamen om een kijkje te 
nemen bij deze speciale en zeldza-
me auto.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Een zeldzame toertocht.    Foto: STiP Fotografie



Binnenkort: winkel in 
Egmond aan den Hoef
Het gaat goed met Kaashuis Tromp. De voorgenomen 
specialisatie in Hollandse en buitenlandse kazen heeft 
duidelijk plaatsgevonden. Met een assortiment van 
meer dan 250 soorten kaas is er voor ieder wat wils. 
Willem van den Berg: “Mede door een eigen import 
vanuit Rungis in Frankrijk halen we ook primeurs 
en bijzondere specialiteiten in huis. Een deel hiervan 
vindt niet alleen de weg naar de klant maar ook naar 
de horeca. Verder zijn we vorig jaar geïntroduceerd in 
de ‘Guide du maitre du taste de fromage’. Een bijzonde-
re eer voor ons hele team, want het onderstreept niet 
alleen ons assortiment maar ook onze productkennis.” 
Verder opende Kaashuis Tromp op 7 juni een nieuwe 
vestiging in Egmond aan den Hoef. “Spannend maar ook 
een mooie uitdaging. Luuk en Mariska zijn hier de vaste 
gezichten. Zij verwennen de inwoners van Egmond en 
omstreken met ons mooie assortiment.”

Kaashuis Tromp behoort sinds vorig jaar tot een kleine 
coöperatieve kaasmakerij. Samen met de kaasmaker, 5 
boeren en ons clubje Trompwinkels beschikt het kaas-
huis nu over de melk van deze 5 boeren. Willem: “Al 
deze boeren werken biologisch en raszuiver en maken 
koe-melkse kaas en geitenkazen, ofwel kaas van eigen 
koeien en geiten! Welhaast de mooiste Goudse kaas 
is op dit moment te koop. Dit helpt om ons verder te 
onderscheiden. De smaak van deze kazen is enorm rijk 
terwijl ze 100% natuurzuiver zijn en geen toevoegingen 
bevatten.”

De ondernemer laat weten dat Kaashuis Tromp nog 
steeds veel wilde, maar ook realistische plannen heeft 
om de winkel in Heiloo nog steviger onder handen te 
nemen. “We wachten de juiste kansen af. Eerst maken 
we van de nieuwe winkel in Egmond aan den Hoef een 
feestje.”

De meeste kazen van Kaashuis 
Tromp zijn afkomstig van klei-
nere producenten, zij maken 
met aandacht voor de natuur 
en dieren hun mooie producten. 
Ook Willem en Annemarie van 
den Berg en hun team zijn met 
liefde en passie met het product 
bezig. “Dat dragen we graag 
over aan de klant en natuur-
lijk geven we een goed advies”, 
vertelt Willem. De kaas van 
Kaashuis Tromp voldoet aan de 
strenge eisen voor de jaarlijkse 
Kwaliteitscertificering. 
Daarnaast hoort de onderne-
ming regelmatig bij de beste 25 
kaaswinkels van Nederland, 
die strijden om de titel ‘Beste 
Kaasspeciaalzaak van het jaar’. 
Hierbij gelden zeer strenge nor-
men op het gebied van hygiene, 
versheid van producten, vakken-
nis en adviesvaardigheid.

Kaashuis 
Tromp

Kaashuis Tromp Heiloo, 
Winkelhof ’t Loo 23, Heiloo. 
Telefoon: 072-5335483/ 
06-20401948.
E-mail: heiloo@kaashuistromp.nl 
Website: www.kaashuistromp.nl

Tromp
> UPDATE

Ineke van Dam: “Door cursussen, trainingen, semi-
nars, en de integratie van vernieuwende inzichten (ook 
uit het buitenland) in veel ziektebeelden, til ik mijn 
bedrijf steeds weer naar een hoger niveau. Zo schrijf ik 
tegenwoordig samen met de cliënt zijn of haar levens-
verhaal en bundel ik dit in een boek, een mooi docu-
ment voor de kinderen en familie. Het vertellen van 
gebeurtenissen - vaak verbonden met emoties - zorgt 
voor een helende en herstellende werking. Vaak heeft 
de reguliere geneeskunst geen antwoord op een aan-
tal lichamelijke klachten en wordt de gerelateerde pijn 
gedempt met pijnstillers waardoor de cliënt aan de 
oorzaak voorbijgaat. Mijn uitdaging is om hieronder te 
kijken: het lichaam wil genezen en optimaal functione-
ren. Hoe ontstaat dan een stagnatie waardoor we niet 
meer in de kracht van het leven staan? Een vroeger 
trauma of langdurige stress, waardoor beperkende en 
verlammende gedachten/overtuigingen zijn ontstaan, 
hebben baat bij onder andere EMDR (traumaverwer-
king), NEI (het oplossen van emotionele of mentale 
blokkades uit het verleden), EFT (bewustwording van 
negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in een 
relatie) en autogene training (ontspanningsmethode 
voor lichaam en geest). De ingang van de klacht wordt 
dan beter gezien, waardoor het lichaam weer in staat 
is prikkels af te geven om genezing op gang te bren-
gen, zowel lichamelijk als geestelijk. Ik heb deze the-
rapie met succes toegepast bij uiteenlopende klachten 
en zag verbluffende resultaten. Omdat ik meer mensen 
wil helpen in hun kracht te komen en te inspireren om 
het leven in eigen hand te nemen, start ik in september 
een interactieve cursus samen met een collega-thera-
peute. Deze bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. 
Hierbij is er aandacht voor voeding, beweging, ont-
spanning, ademhaling, fysieke/psychische klachten, 
belemmerende gedachten en nog veel meer.”

Neem geen genoegen met bij-
voorbeeld vermoeidheid, ADHD, 
angsten, depressies, fobieën, 
hyperventilatie, gewichtspro-
blemen, darmklachten, artritis, 
schildklierklachten en burn-out, 
want aan de meest uiteenlopen-
de psychische en lichamelijke 
klachten is veel te doen. Dat zegt 
Ineke van Dam na ruim twintig 
jaar ervaring in haar praktijk. 

De totale mens staat bij haar 
centraal, voor elke cliënt is er 
een individuele aanpak waar-
bij ze voor mensen veel kan 
betekenen. Belangrijk is verder 
dat de cliënt zich bewust wordt 
van zijn zelfhelend vermogen 
en daaraan actief een bijdrage 
levert. Ineke: “De aangeboden 
behandelingen voor de lichame-
lijke/psychische klachten zijn 
toegespitst op een effectief blij-
vende verbetering”. Ineke van 
Dam voldoet aan de hoge eisen 
van de beroepsvereniging VBAG 
waaronder de jaarlijks terugke-
rende verplichte bijscholing. 

Hierdoor krijgen de meeste 
cliënten, die aanvullend verze-
kerd zijn, haar consult of een 
gedeelte van haar consult ver-
goed.

Natuurgeneeskunde 
en maatschappelijk werk.

Telefoon: 072-5338387.
E-mail: ineke@vndm.nl 
Website: www.vndm.nl
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Praktijk 
Ineke van Dam

Professioneel, laagdrempelig en persoonlijk

Edith Corts: “FysioXpert groeit nog steeds! Sinds 
het vorige artikel in Bedrijf Belicht werken we met 4 
collega’s: Joep Gokemeijer, Edith Corts, Roy van Soest 
en Romy Hageman. Allemaal hebben we onze eigen 
aandachtsgebieden en specialisaties. We vullen elkaar 
goed aan in de behandeling van patiënten en bieden 
ook hierdoor een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg. 
FysioXpert vond de afgelopen periode aansluiting bij 
verschillende netwerken, waaronder het Orthopedie 
Netwerk: hierbij werken we nauw samen met de ortho-
peden van het NWZ. Ook zijn we aangesloten bij het 
Netwerk Oncologische Zorg. Ik begeleid mensen tij-
dens een oncologische behandeling door middel van 
gerichte training of als het nodig is met een andere 
behandeling, namelijk mobilisering, oedeemtherapie 
en/of littekenbehandeling. 

Dankzij onze aansluiting bij Claudicatio Netwerk 
werken we samen met vaatchirurgen en behandelen 
we mensen met etalagebenen. Verder zijn we verbon-
den aan het CVA netwerk (revalidatie na beroerte) van 
het NWZ. Nieuw is dat Joep sinds 3 jaar verantwoor-
delijk is voor de fitheid en blessurebehandeling van de 
Terriërs Dames 1. Daarnaast verzorgen wij de fysio-
therapeutische zorg bij Zorgvilla Craenenbroeck en 
volgen we steeds cursussen en nascholingen om onze 
kennis up-to-date te houden. Zo kijken we bijvoorbeeld 
regelmatig mee met de orthopeden tijdens operaties, 
op deze manier blijven we op de hoogte van de ope-
ratietechnieken. Ook de aansluiting bij de verschillen-
de netwerken vraagt dat van ons. Wij willen allereerst 
onze kwaliteit hoog houden en blijven ons ontwikke-
len. De sfeer in onze praktijk willen wij houden zoals 
het is, dat wil zeggen laagdrempelig en persoonlijk.”

HEILOO - De fysiothera-
peuten van FysioXpert bieden
orthopedische manuele therapie, 
sportfysiotherapie, oedeem-fy-
siotherapie, oncologische fysio-
therapie, dry Needling (sinds 
2017 in de praktijk), Medical 
taping en fysiotherapie aan 
huis. Tevens worden er medische 
trainingen aangeboden, daarbij 
krijgen mensen onder begelei-
ding van een fysiotherapeut een 
oefenprogramma op maat. “Dat 
doen we in kleine oefengroepen”, 
vertelt Edith Corts. Ook zijn er 
de gerichte trainingen mogelijk 
voor mensen die behandeld wor-
den met chemotherapie bij kan-
ker. “Mensen die dit doen, gaan 
aanzienlijk minder achteruit 
qua conditie en kracht. Zij door-
lopen de chemotherapie beter 
en revalideren sneller, blijkt uit 
onderzoek”. 

De fysiotherapeuten helpen 
vol passie sporters, geriatri-
sche patiënten, orthopedische en 
oncologische patiënten. “Steeds 
proberen we mensen de hoogst 
mogelijke kwalitatieve zorg te 
geven met een persoonlijke bena-
dering. Voor een behandeling 
heeft u geen verwijzing van een 
arts nodig.”

Internet: www.fysioxpert.nl 
Openingstijden: 
ma. en di. 08.00-21.00, 
wo., do., vr. 08.00-18.00.

> UPDATE

Fysiotherapie-
praktijk

FysioXpert

Samenwerking leidt tot RBD 
Verkeersopleidingen
Dicx auto- & motorrijschool werkt tegenwoordig samen 
met Bas Rijopleidingen uit Alkmaar en Verkeersschool 
Ray Erkelens uit Uitgeest. Zo ontstond een gezamenlijk 
bedrijf genaamd RBD Verkeersopleidingen. Omdat RBD 
andere verkeersopleidingen aanbiedt dan Dicx, Ray en 
Bas, functioneren deze bedrijven naast elkaar. Dankzij de 
samenwerking biedt RBD Verkeersopleidingen de brom-
fiets-rijopleiding in een groot gebied aan, zoals in Heiloo, 
Limmen, Castricum, Akersloot, Alkmaar, Uitgeest en de 
Egmonden. Het nieuwe theoriecentrum in Uitgeest is de 
locatie voor de theorieopleidingen voor het bromfiets-
rijbewijs, het autorijbewijs en het motorrijbewijs. 

Opleidingen voor het bromfietsrijbewijs starten in 
het examengebied in Alkmaar. Dat zorgt voor tijdsbe-
sparing en efficiëntie: leerlingen hoeven niet onnodig 
heen en weer te rijden. De bromfietsleerlingen kunnen 
overigens ook profiteren van de haal- en brengservice 
van RBD. Het bedrijf wil nu het aanbod van rijopleidin-
gen uitbreiden. Denk aan opleidingen voor het aanhanger-
rijbewijs (E achter B) en specialisaties voor leerlingen 
die moeite hebben met het behalen van het rijbewijs door 
autisme, ADHD of andere leerproblemen. Dick Sassen 
van Dicx auto- en motorrijschool: “We doen zeer ons 
best om al onze leerlingen een kwalitatief goede en 
een zo breed en compleet mogelijk rijlespakket aan 
te bieden. Daarbij hoort een zeer persoonsgerichte 
aanpak. Verder zien we de toekomst van de samen-
werking van de drie rijscholen, gebundeld in RBD 
Verkeersopleidingen, zonnig tegemoet.”

DICX auto- & motorrijschool 
is sinds 2005 actief in Heiloo, 
Limmen, Akersloot, Castricum, 
Uitgeest en omgeving. Het 
bedrijf is trots op zijn boven-
gemiddelde slagingspercen-
tage voor het auto-rijexamen. 
Daarnaast slaagt 95% van de 
motorkandidaten. Instructeur 
en eigenaar Dick Sassen en twee 
parttime instructeurs zijn zeer 
ervaren in hun vakgebied, zij 
verzorgen met passie van maan-
dag tot en met zaterdag rijlessen. 
Dicx auto- en Motorrijschool is 
altijd vooruitstrevend. 

Zo gebruiken de leerlingen het 
meest actuele theorielessysteem, 
dat perfect aansluit op de theo-
rie-examens van het CBR. Het 
gebruik ervan vergroot de sla-
gingskans voor het theorie-exa-
men aanmerkelijk. Zeer handig 
is verder het online reservering- 
systeem voor de rij- en theorie-
lessen en de rijles-app. Hiermee 
kunnen leerlingen zich eenvou-
dig zelf aanmelden en lessen 
reserveren. Service staat voor-
op: leerlingen met een rijlespak-
ket die na het slagen nog enkele 
rijlessen over hebben, krijgen de 
resterende rijlesuren terugbe-
taald.

DICX auto- 
& motorrijschool

Hogeweg 141, 1906 CG Limmen.
Telefoon: 06-50648499. 
E-mail: dicxrijschool.nl.
Internet: www.dicxrijschool.nl

> UPDATE
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Sinds 2017 heeft Maroesja Yuno, de vrouw achter Yuno Acupunctuur, 
haar praktijk in Heiloo gevestigd. Binnen de klassieke acupunctuur 
heeft zij zich gespecialiseerd in pijnbehandeling, vrouwen en zwanger-
schap en kinderen tot 11-12 jaar. Na haar westerse medische basisoplei-
ding is zij met een studie Klassieke Acupunctuur aan de Academie Qing 
Bai gestart. Na afronding van deze opleiding heeft Maroesja besloten 
zich te specialiseren in acupunctuurtechnieken die zich richten op het 
verlichten van alle vormen van pijn.

Pijnbehandeling
Maroesja werkt volgens zowel de Master Tung als Dr. Tan’s Balans Methode. 
Zowel chronische als acute pijn kunnen met deze twee methoden snel en effi-
ciënt worden behandeld. Met name pijn aan het bewegingsapparaat zoals nek-, 
schouder-, rug- en knieklachten zijn zeer goed te behandelen. Maroesja: “Ik heb 
bijvoorbeeld een vrouw behandeld die al 25 jaar last had van migraine. Al na drie 
behandelingen was zij van de migraine af.” Meer recensies van tevreden cliënten 
zijn te vinden op haar website. Maroesja benadrukt dat eenieder die leeft met 
chronische en/of acute pijn, de hoop niet hoeft op te geven. Gebaseerd op haar 
ervaringen tot nu toe, kon zij mensen helpen die niet eerder werden geholpen 
door de reguliere geneeskunde.

Vrouwen en zwangerschap
Als zwanger raken niet lukt, vaak door onbekende oorzaak, kan acupunctuur 
helpen. Maroesja helpt zowel de man als de vrouw om zich zo gezond mogelijk 
voor te bereiden op een mogelijke zwangerschap.

Acupunctuur is een relatief onbekend, maar zeer goed alternatief voor medi-
cijngebruik bij zwangerschapsklachten, zonder de baby in gevaar te brengen. 
Bij vrouwen met een baby in stuitligging is het voor Maroesja mogelijk om door 
middel van moxa, een pijnloze en verwarmende techniek, de baby te laten draai-
en. Ook tijdens een bevalling kan acupunctuur als natuurlijke ondersteuning 
worden ingezet. De bevalling kan op gang worden gebracht en zal rustiger en 
minder pijnlijk verlopen.

Kinderen
Kinderen zijn zeer goed en pijnloos te behandelen met acupunctuur zonder 
naalden. Maroesja gebruikt hiervoor een speciale Japanse techniek, Shonishin 
genaamd. Dit is een zeer milde behandeling die de meeste kinderen als heel pret-
tig en ontspannen ervaren. Shonishin kan al worden gebruikt bij baby’s. Denk 
aan het opgeven van voeding, darmkrampjes of onrustige baby’s. Als voorbeeld 
stelt Maroesja een meisje van vijf jaar oud. Het meisje sliep altijd heel onrus-
tig en werd vaak ‘s nachts wakker door akelige dromen. Na twee behandelingen 
van amper een half uur sliep het meisje door. Doordat Maroesja ook de ouders 
meeneemt in het gehele proces kunnen zij, altijd na uitleg en een instructie op 
papier, hun kind verder thuis behandelen.

Vooral de interactie tussen haar en de cliënt vindt Maroesja zeer belangrijk. De 
eerste behandeling is niet alleen bedoeld om een juiste diagnose te stellen en om 
te behandelen maar ook om te bepalen of Maroesja wel de juiste persoon is die 
de cliënt kan en mag begeleiden in het proces van zelfheling. De juiste aandacht 
en een open hart is de eerste stap in het genezingsproces!

Maroesja is aangesloten bij een beroepsvereniging waardoor haar behandelin-
gen (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Yuno Acupunctuur
Met liefde en de juiste aandacht

Maroesja Yuno.                      Foto: STiP Fotografie

Butterlaan 47, 1851 MG Heiloo - telefoon 06-28770954
website www.yunoacupunctuur.nl 
e-mail contact@yunoacupunctuur.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

Bedrijf Belicht zijn 225 euro excl. btw. Online doorplaatsen is 

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding 

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

BEDRIJF
BELICHT

COLUMN

Michiel Ullers

“Papa, ik wil stoppen met hockey.” 
Dat is wat mijn jongste zoon tegen 
mij zei een paar maanden geleden. 
Hij wil niet meer. Dat is lekker. Ben 
je Hockeyvader, wil je ‘hockeyzoon’ 
niet meer hockeyen.

Waarom vind je het niet leuk? 
Hockey is gewoon niet helemaal zijn 
ding, blijkt na een lang gesprek. Met 

name het altijd ‘moeten’. Je moet 
naar training, je moet elke zaterdag 
naar het veld, je moet… School is al 
heel veel ‘moeten’ voor mijn jongste 
zoon, dus als je dan in de middag en 
in het weekend ook nog veel ‘moet’, 
dan kan ik me wel voorstellen dat 
het niet altijd even leuk is.

Maar ja, sporten is wel belangrijk, 
dus de volgende vraag was welke 
sport hij dan wilde doen. Toen werd 
het stil. Andere sport? Ja maar, dat 
was niet de bedoeling. Hij had zelf 
eigenlijk bedacht dat hij helemaal 
geen sport meer zou doen. Dat heb-
ben we snel uit zijn hoofd gepraat. 
Je hoeft bij ons in het gezin helemaal 
geen ‘olympisch niveau’ te halen 
maar bewegen is gezond, dus we 
doen wel een sport. Tennis mis-
schien? Voetbal? Fietsen? Atletiek? 
Honkbal? Schaatsen? Er zijn vele 
keuzes. Overal werd nee tegen 
gezegd.

We gaan gewoon van alles proberen. 
We starten met tennis komende 
weken. Kijken of hij dat leuk vindt. 
Hockeymoeder tennist, dus dat kun-
nen we makkelijk regelen. Daarna 
gaan we de volgende sport proberen, 
net zolang tot hij iets vindt wat leuk 
is. Ondertussen hebben we afgespro-
ken dat we wel blijven hockeyen. 
Reden? Heel simpel. Ik weet precies 
hoe het gaat. We proberen een paar 
sporten en dan verwatert het en 
voordat je het weet zit meneer elke 
zaterdag op de bank achter zijn 
Playstation. Dat gaan we dus niet 
doen.

Kortom, Hockeyvader blijft gelukkig 
nog even Hockeyvader tot we een 
andere sport gevonden hebben. Je 
kan vast ook leuke blogs schrijven 
als Tennis- of Schaatsvader.

De laatste keer Hockeyvader?

HEILOO - “Het jazzcombo betekent voor mij: maandagavond een uur lang samen prachtige muziek 
maken. Luisteren naar de mooie solo’s van de comboleden. Genieten van de prachtige samenklan-
ken. Uit mijn comfortzone komen wanneer ik aan de beurt ben voor een solo. Blij en tevreden naar 
huis gaan,” aldus Lenie, tenorsax. Het senioren jazzcombo zoekt saxofonisten (klarinettisten, 
trompettisten en trombonisten zijn ook welkom) en een swingende drummer. Leeftijd 50+, maar 
jonger mag ook. Voor meer informatie of aanmelden: Muziek- en Dansschool Heiloo, Het Veld 1. 
Tel.: 072-5332460, info@muziekendansschoolheiloo.nl.             Aangeleverde foto

Jazzcombo zoekt saxofonisten

In september in de Cultuurkoepel - FUSE!
HEILOO - Virtuoos, technisch 
begaafd en vooral tot op het 
merg muzikaal. In hun rol van 
huisband bij Podium Witteman 
en dankzij regelmatige optre-
dens bij De Wereld Draait Door 
heeft Fuse zich de afgelopen 
jaren flink in de kijker gespeeld. 

De muzikanten van Fuse heb-
ben achtergronden in klassieke 
muziek, jazz, pop en improvisatie. 
In een ietwat ongewone bezetting 
van strijkkwartet, contrabas en per-
cussie laten ze hun, door henzelf 
bewerkte, favoriete muziek horen. 
Ritmisch werk van componisten als 
Bartók, Ravel en Monk, moderner 
werk van Daniel Schnyder en Nils 
Frahm en klassiekers van Bach en 
Ellington. Een topervaring om live 
mee te maken!! Zondag 23 septem-
ber aanstaande in de Cultuurkoepel. 
Aanvang: 15:00 uur. Kaarten: € 20,-. 
www.cultuurkoepelheiloo.nl

De band Fuse.          Aangeleverde foto
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60% korting 
op de merken Stroke en Yaya

Ook korting op de diverse meubelen
KOM NAAR DE WINKEL EN KIJK OP WELKE LEUKE MODELLEN WIJ DE KORTING GEVEN. 

ONZE KLEDING- EN WOONADVISEURS GEVEN U MET PLEZIER EEN GOED ADVIES. DE KOFFIE STAAT NATUURLIJK KLAAR.

KENNEMERSTRAATWEG 99 | 1851 BC HEILOO

totale uitverkoop

Stationsweg 102  1852 LN Heiloo  t: 072 - 532 24 20  www.kbmakelaars.nl

HOE VRIJ ÉN CENTRAAL
            WILT U WONEN?

Stationsweg 87E te Heiloo
Dit appartement heeft een ruime hal, een berging 
en toilet. De woonkamer biedt toegang tot het 
balkon (westen). Open L-keuken met diverse 
inbouw apparatuur, 2 slaapkamers en badkamer. 
Beneden bevindt zich een (fietsen)berging.

•  Woonoppervlakte 86 m2 
•  Servicekosten: € 136,- p/mnd

zaterdag
30 juni  
10.00 - 11.00 uur

Lift 
aanwezig

Zaandam - 20 min.
Amsterdam - 30 min.

Winkels op 
loopafstand

€ 300.000,-
k.k.

Wonen in

Zuiderloo

Ons eigen huis
bouwen in Heiloo!
Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten.
Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten.

FinancieelAdvies.nkl@rabobank.nl - (072) 507 33 00

Kom langs voor een afspraak
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culturele
agenda

       Heiloovan

Wilt u uw vermelding ook
in de culturele agenda van
Heiloo terugzien? Dat kan 
voor een bescheiden tarief. 
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de 
Uitkijkpost via het e-mailadres 
verkoop@uitkijkpost.nl

RONDLEIDING IN 
HUIZE NIJENBURG 
11.00 of 13.30 uur naar 

keuze, met gids van Oud Heiloo. 
Met koffie/thee in de oude keuken, 
natuurlijk langs het poppenhuis 
en bij goed weer wandelen in de tuin.
€ 7,50 inclusief brochure (geen pin).

❯ OUD HEILOO Info: 06-51718363.

01
jul

Start verkoop nieuw project Zuiderloo 

HEILOO – Donderdag 28 juni a.s. start de verkoop van fase 3 in nieuw-
bouwproject Zuiderloo, ontwikkeld door BPD Ontwikkeling. De fase 
bestaat uit 34 woningen en is gelegen naast de Kennemerstraatweg, tussen 
de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg.

Er komen verschillende woningtypes: rij- en hoekwoningen, twee-onder-
een-kapwoningen, semi-bungalows en vrijstaande woningen. In het 
project is veel aandacht voor groen en ruimte. De woningen staan op 
kavels vanaf circa 129 m2, met woonoppervlaktes vanaf circa 114 m2. Alle 
woningen zijn voorzien van vloerverwarming, sanitair en tegelwerk en 
beschikken daarnaast over een eigen berging. Op de daken komen zon-
nepanelen. Het project wordt verkocht door de Kuyper & Blom Makelaars 
in Heiloo en Rietveld Makelaars in Limmen en wordt gebouwd door T&G 
Bouwcombinatie.

Het Kuyper & Blom nieuwbouwkantoor is donderdagavond a.s. speciaal 
voor dit project geopend. U bent welkom tussen 18.00 en 20.00 uur aan 
de Stationsweg 96 te Heiloo. Meer informatie over de woningen en de 
inschrijfprocedure is terug te vinden op de website:  
www.nieuwbouw-zuiderloo.nl.

Nieuwe periode start met structureel  
sluitend perspectief 
 
HEILOO - “Heiloo start de nieuwe collegeperiode met een structureel 
sluitend meerjarenperspectief. Dit biedt de komende jaren een eerste 
aanzet voor ruimte om accenten vanuit de coalitieovereenkomst te kun-
nen invullen. Dat stemt mij uiteraard positief,” aldus wethouder Financiën 
Fred Dellemijn. De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de 
begroting 2019 verder kan uitwerken. De kadernota wordt behandeld in de 
gemeenteraad van 2 juli.

Financiële positie 
Ondanks enkele benodigde financiële impulsen, waaronder de extra bij-
drage voor het verbeterplan van de werkorganisatie De BUCH, is er een 
voldoende financiële buffer deze kosten op te kunnen vangen. Het finan-
cieel meerjarenperspectief is gunstig en biedt de nodige ruimte voor ont-
wikkelingen en ambities. Zorgvuldigheid en een doelmatige besteding van 
middelen blijft vanzelfsprekend het uitgangspunt.

Opmars naar de programmabegroting 
Rekening houdend met ambities en wensen vanuit de gemeenteraad werkt 
het college aan de begroting 2019, welke in het najaar aan de raad wordt 
aangeboden.

Genieten van Gouden Dagen Heiloo

HEILOO - We zijn naar Space Expo in Noordwijk geweest. Ik kan het aan-
raden, het is beslist de moeite van een bezoek waard. Om 10.00 uur zijn we 
bij mij thuis vertrokken. Na een goede reis hebben we eerst lekkere koffie 
gedronken met wat heerlijks erbij. Dan naar de Expo. Daar is heel veel te 
zien over de ruimtevaart. Bijzondere, leuke en mooie dingen. Prachtige 
foto’s vanuit de ruimte. Ook kan je er verschillende proeven doen, net 
zoals in de ruimte. Wij hebben ons geen ogenblik verveeld en volop geno-
ten. Ik kijk nu al weer uit naar een volgend bezoek. Ik bedank onze chauf-
feurs voor de rit en hun zorg voor mij.

Vriendelijke groeten, 
Chris Claeys

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N

De Zware Hufters overhandigen 
cheque aan Stichting Kees

HEILOO - Sven Wittebrood van 
De Zware Hufters overhandigde 
op zaterdag 23 juni een cheque 
van tweeduizend euro aan pen-
ningmeester Stefan Beers van 
Stichting Kees. Het geld is mede 
bijeengebracht door de spon-
soren en de ‘vriendjes voor een 
tientje’.

Afgelopen maart hebben De 
Zware Hufters als team deelge-
nomen aan de Cold Classic Car 
Experience, een uitdagende week 
waarin Sven Wittebrood, René 
Beerepoot, Theo Bakker, Peter 
Bijkerk en Abe Wittebrood over de 
mooiste besneeuwde wegen van 
Zweden en Noorwegen hebben 
gereden in hun 36 jaar oude Volvo 
760. Dat deden ze uiteraard voor de 
lol, maar ook om geld op te halen 
voor Stichting Kees. Stichting Kees 
ondersteunt mensen met een beper-
king door ze financieel de mogelijk-
heid te bieden om begeleid te bewe-
gen en te sporten.

Tekst: Yvonne van Stiphout

De Zware Hufters en Stefan Beers van Stichting Kees.  
       Foto: STiP Fotografie

Modderdag bij 
kinderopvang Kits Oonlie

HEILOO - In de huidige samen-
leving ontdekken kinderen de 
wereld steeds vaker virtueel en 
dat terwijl het wetenschappelijk 
aangetoond is dat buiten spelen 
in de natuur de ontwikkeling 
van kinderen enorm stimuleert. 

Met Modderdag wordt hier aan-
dacht aan besteed, maar het is 
vooral heel leuk! Donderdag 29 juni 
was het eindelijk zover: Modderdag! 
De kinderen (en medewerkers) 
van Kits Oonlie keken er al weken 
naar uit om eens even lekker vies 

te worden. Bij Kinderdagverblijf 
De Hoefsmid werd in de vroege 
ochtend een van de buitenterrei-
nen omgetoverd tot een grote mod-
derplaats. Met dank aan Karwei 
Heiloo en een beetje water, was er 
aan modder geen gebrek. Nadat de 
kinderen eerst wat onwennig aan de 
modder hadden gevoeld en keken 
wat die gekke juffen nu weer deden, 
zijn ook zij de modder ingedoken.

Wilt u meer informatie over de 
opvangmogelijkheden of een rond-
leiding, neem dan gerust contact op; 
072-5323576.

Met dank aan  Karwei Heiloo.        Aangeleverde foto

 
Eerste Single Mom 
Caf� Heiloo

HEILOO - Als je er alleen voor 
staat als moeder wil je jezelf 
nog weleens vergeten. Daarom 
verzorgt het Trefpunt elke eerste 
woensdag van de maand een kof-
fieochtend voor alleenstaande 
moeders. Gewoon gezellig kof-
fiedrinken en kletsen met elkaar. 
Maar natuurlijk is het ook moge-
lijk om kennis te delen en ervarin-
gen uit te wisselen. 

Op 4 juli komen we voor het 
eerst bij elkaar, vanaf 10.00 uur in 
Keuken met Karakter, Olvendijk 
2a. De volgende ontmoetingen 
zijn op 5 september, 3 oktober, 
7 november en 5 december. De 
inloop is vrij en consumpties zijn 
voor eigen rekening. 

Informatie Stichting Trefpunt, 
(072) 533 12 97 of info@ 
trefpuntheiloo.nl.

 
Grote verkoop in Bibliotheek Heiloo
HEILOO - Op woensdag 11 juli van 10.00 tot 17.00 uur is de grote zomer-
verkoop van afgeschreven materialen in Bibliotheek Heiloo. Hier vindt 
u romans, informatieve boeken en jeugdboeken, maar ook cd’s, dvd’s, 
groteletterboeken, bundels tijdschriften en bladmuziek voor een zacht 
prijsje. Iedereen is van harte welkom! De volgende grote verkoop is tij-
dens Uit&Zo op zaterdag 1 september.
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Start verkoop
donderdag 28 juni

Zuiderloo biedt voor elk wat wils
Wonen in Zuiderloo betekent wonen in een historisch 

landschap. De bestaande houtwallen en elzenhagen 

zorgen voor een charmante en rustige uitstraling.

In de derde fase starten we met de verkoop van 

17 eengezinswoningen (rĳ- en hoek), 10 twee-onder-

een kapwoningen, 3 semi-bungalows en 

4 vrĳstaande woningen. 

Ontwikkeling Verkoopinformatie
Kuyper Blom Makelaars

Stationsweg 102, 1852 LN, Heiloo

T (072) 532 24 20

E info@kbmakelaars.nl

Rietveld Makelaars

De Drie Linden 1, 1906 EM, Limmen

T (072) 505 14 64

E info@rietveldlimmen.nl

www.nieuwbouw-zuiderloo.nl

Tussenwoningen vanaf € 269.000,- v.o.n.

Hoekwoningen vanaf € 308.000,- v.o.n.

 Twee-onder-een-kapwoningen 

vanaf € 444.000,- v.o.n.

 Semi-bungalows vanaf € 539.000,-

Vrĳstaande woningen vanaf € 552.000,- v.o.n.

Kom van 18.00 tot 20.00 uur 
naar het Kuyper Blom 
Nieuwbouwkantoor aan de 
Stationsweg 96 in Heiloo
Verhinderd op 28 juni? Vanaf 29 juni is alle informatie 

online of via de makelaars beschikbaar. 

wonen in
een

historisch
landschap
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Wegens vakantie is de praktijk 
van dr. Poelakker gesloten  

29 juni tot en met 22 juli
Waarneming: Dr. de Haan,  

tel.: 072-5322526

Warm weerzien op Veteranendag
HEILOO - Woensdag werd 
in Keuken met Karakter de 
Veteranendag 2018 gehouden. 
Veel veteranen waren naar het 
restaurant gekomen om samen 
met elkaar deze dag te vieren. 
Namens de gemeente waren 
burgemeester Hans Romeyn en 
de wethouders Elly Beens, Fred 
Dellemijn en Rob Opdam aanwe-
zig. Veteraan meneer Opperdijk 
vierde deze dag zijn tachtigste 
verjaardag.

Burgemeester Hans Romeyn hield 
een toespraak. Hierin refereerde 
hij aan een interview met Bosnië-
veteraan Ron Warris in het vetera-
nenblad Checkpoint van april 2018. 
Ron was nog steeds onder de indruk 
van het optreden dat hij op 16 janua-
ri 2018 in New York zag. In een klein 
theater op Broadway trad Bruce 
Springsteen op met alleen een 
akoestische gitaar en piano. “Het 
bekende nummer ‘Born in the USA’ 
was fenomenaal om op deze manier 
te horen: deels akoestisch en deels 
a capella,” aldus Ron Warris. Hij 
legde het in het interview nogmaals 
uit: “Born in the USA klinkt patriot-
tisch. Trots zijn om geboren te zijn 
in Amerika.” Burgemeester Hans 
Romeyn: “Ik dacht, mooi om gebo-
ren te zijn in Amerika, maar met 
zo’n president. Hoe is het in gods-
naam mogelijk dat een president als 
Trump, die ondanks de ongekend 
felle kritiek zich nergens wat van 
aantrekt en gezinnen van illegale 
migranten aan de grens uit elkaar 
haalt en kinderen scheidt van hun 
ouders. Die spreekt met partijge-
noten over twee nieuwe immigra-
tiewetten. Daarin staat geen woord 
over het lot van de uit elkaar gehaal-
de gezinnen. Verschrikkelijk. Hoezo 
beschaafd land...”

De burgemeester heeft ook in 
Heiloo met vluchtelingen gepraat. 
“In onze AZC’s worden man en 
vrouw ook onafhankelijk van elkaar 
gehoord. Vrouwen worden soms 
bang gemaakt en onder druk teke-
nen zij dat ze terug willen naar het 
land van herkomst. Daarna gaat 
men naar de echtgenoot met de 

melding dat zijn vrouw getekend 
heeft voor terugkeer. Vaak tekent 
de man dan ook en zo gaan beiden 
terug naar het land van herkomst. 
Als deze verhalen kloppen is dit een 
schande voor een westers land,” 
aldus de burgemeester. “Het is de 
collectieve verantwoordelijkheid 
van ons allemaal om dit tegen te 
gaan.”

Op verzoek van veteraan Maikel 
Dijs besteedde de burgemees-
ter ook nog aandacht aan het 
Veteraneninstituut en in het bij-
zonder aan het project Veteranen 
in de klas. Als regiocoördinator is 
Maikel Dijs op zoek naar vrijwil-
ligers en contacten om dit belang-
rijke educatieve project nog bre-
der neer te kunnen zetten. Het 
Veteraneninstituut is belast met de 
uitvoering van het Veteranenbeleid. 
Dit heeft drie pijlers: waardering en 
erkenning van de veteranen, kennis 
en onderzoek naar de veteranen en 

zorg voor de veteranen. Militairen, 
zowel mannen als vrouwen, zetten 
zich al meer dan 70 jaar in voor de 
vrede. De maatschappelijke waarde-
ring en erkenning wordt onder meer 
bewerkstelligd en ondersteund door 
verschillende projecten. Een van 
deze projecten is ‘Veteranen in de 
klas’. Gastlessen zijn een goed voor-
beeld van tastbaar en interactief 
onderwijs omdat het een persoon-
lijk relaas is over de vele ervaringen 
en de gevolgen van een uitzending. 
Het project is bedoeld voor groep 
7/8 van het basisonderwijs, het 
gehele middelbaar-, beroeps- en 
hoger onderwijs.

Verder werden er door de vetera-
nen veel herinneringen opgehaald 
en natuurlijk mocht de groepsfoto 
niet ontbreken. Onder het genot van 
een hapje en een drankje werd de 
middag gezellig afgesloten.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Niet alleen de veteranen vermaken zich met de legervoertuigen. 
Ook de wethouders Fred Dellemijn en Rob Opdam. 
       Foto: STiP Fotografie

Annemieke Geurtsen.         Aangeleverde foto

Coördinatorfunctie van 
VPTZ Heiloo in spotlights
Stel je even voor: 
Mijn naam is Annemieke 
Geurtsen. Ik ben voormalig hbo-
verpleegkundige.

Hoe lang doe je dit vrijwilli-
gerswerk? 
Ik ben tot mei van dit jaar bijna 
acht jaar werkzaam geweest als 
vrijwillige coördinator bij de 
Stichting Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg thuis Heiloo 
(VPTZ Heiloo).

Hoe ben je ertoe gekomen dit 
werk te gaan doen?
Als verpleegkundige in het zieken-
huis en later ook in de wijk heb ik 
vaak meegemaakt dat mensen nog 
in de laatste maanden/weken van 
hun leven werden opgenomen in 
een ziekenhuis of verpleeghuis. 
In de praktijk betekent dit echter 
heel vaak: het leven rekken en 
daardoor het lijden verlengen. Wat 
ik erg belangrijk vind is dat als de 
wens er is om thuis te sterven in je 
eigen bed, dit mogelijk moet zijn.

Het enige dat nog telt is: hoe zor-
gen wij ervoor dat deze laatste tijd 
zo comfortabel mogelijk voor de 
zieke en zijn of haar naasten ver-
loopt.

Zelfs als er professionele hulp 
beschikbaar is, is het verzorgen 
van een naaste in de terminale 
fase zwaar. Daarom is het goed 
om te weten dat er geschoolde 
en betrouwbare vrijwilligers zijn 
die ervoor zorgen dat mantelzor-
gers even op adem kunnen komen 
door ze te ontlasten van hun taak 
en zo de zorg langer kunnen vol-

houden. Maar ook als mensen 
geen netwerk van mantelzorgers 
hebben is het belangrijk dat er 
vrijwilligers op de achtergrond 
aanwezig zijn. Dat geeft rust en 
een gevoel van veiligheid.

Wat zijn jouw ervaringen met 
dit werk?
Als coördinator heb je een spil-
functie in de organisatie. Je taak 
is er om te zijn, en te komen tot 
een goede afstemming tussen de 
vrijwilligers, de zorgvragers en 
de reguliere thuiszorg. Dit werk 
heeft me veel voldoening gegeven 
en het is veelzijdig. Je moet steeds 
opnieuw afstemmen, samen met 
de patiënt en hun naasten, waar 
behoefte aan is. Elke inzet is weer 
anders. Ik heb dit werk met hart 
en ziel gedaan en ik vond het leuk 
de kar gedurende die zeven jaar te 
mogen trekken. Ik heb heel veel 
van dit werk geleerd! Ik had al 
een aardig gevulde rugzak, maar 
ik merk dat er nog steeds iets bij 
kan. Ik blijf gelukkig verbonden 
aan deze mooie organisatie. Ik ga 
verder aan de slag als vrijwilliger 
‘aan het bed’. En ik laat de rol van 
coördinator met een gerust hart 
over aan mijn opvolgster Ria. Zij 
zou echter nog graag een collega-
coördinator naast zich wensen!

Ben je zelf na het lezen wel-
licht geïnteresseerd geraakt in 
deze mooie vrijwilligersfunctie?  
Neem dan contact op met 
voorzitter Elly Hentzen, tel: 
06-44794376 of kijk even op de 
website van VPTZ Heiloo: www.
terminalezorgheiloo.nl.

a d v e r t e n t i e

Brisk Recorder Quartet in de Witte Kerk
HEILOO - Het befaamde Brisk 
Recorder Quartet brengt op 
zondag 8 juli het programma 
‘Canção’ in de Witte Kerk in 
Heiloo.

De vier blokfluitisten nemen 
het publiek mee naar het Spanje 
en Portugal van de 16e eeuw. 
Daarnaast klinken ook speciaal 
voor ‘Canção’ geschreven nieuwe 
composities, die nauw verbonden 
zijn met de muzikale cultuur van het 
Iberisch Schiereiland.

In ‘Canção’, wat letterlijk ‘liedje’ 
betekent, laat Brisk de grenzen tus-
sen oude en nieuwe muziek verva-
gen. Bovendien hebben de stukken 
alles te maken met vocale muziek. 
Met ruim veertig blokfluiten in 
alle soorten en maten speelt Brisk 
muziek uit de middeleeuwen en de 
renaissance, zoals het Agnus Dei uit 
de ‘Missa de Barcelona’ en mooie, 
levendige liedbewerkingen van 
componisten als Coelho, Carreira, 
Cabezón en Victoria.

Speciaal voor ‘Canção’ schreven 
verschillende Nederlandse compo-
nisten nieuwe stukken. Zo compo-
neerde Toek Numan een spranke-
lende, op fadomuziek gebaseerde 
compositie waarin de vier blokflui-
ten soms klapperen als castagnet-
ten. Gijs Levelt, trompettist in de 
Amsterdam Klezmer Band, liet zich 
voor zijn stuk ‘Romanze Belinfante’ 

inspireren door de Sefardische lied-
cultuur van de Portugese Joden.

Hoewel de stukken die Brisk in 
het programma ‘Canção’ speelt uit 
heel verschillende tijdsgewrich-
ten stammen, vormen ze toch een 
eenheid. Alles heeft namelijk met 
Spanje en Portugal te maken. De 
pers prijst Brisk om zijn spatzuive-
re, virtuoze en expressieve spel. Alle 
mogelijkheden van het blokfluit-
kwartet worden voortdurend ver-
kend en uitgebreid. Onverwachte 
muzikale combinaties en een vleug-

je humor creëren nieuwe luisterer-
varingen.

Brisk heeft een enorme verzame-
ling blokfluiten die door bouwers 
uit de hele wereld speciaal voor hen 
gemaakt zijn. Behalve dat een con-
cert van Brisk een waar genoegen is 
om te beluisteren, is het ook specta-
culair om naar te kijken.

Zondag 8 juli 2018 om 15.00 uur in 
de Witte Kerk in Heiloo. Voor meer 
informatie en kaarten zie www. 
concertenwittekerk.nl.

Blokfluitkwartet Brisk Recorder Quartet.      Aangeleverde foto
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* Geschakelde vrijstaande woning
* Goed onderhouden met luxe sanitair

* Rustige ligging in Plan Oost
* 5 slaapkamers

* Zonnige tuin (Z/W)
* Siematic Woonkeuken

Vraagprijs € 550.000,-- k.k.

Heersmeeth 20 
HEILOO

Stationsplein 25 | 1703 WD  Heerhugowaard
(072) 571 71 44 | heerhugowaard@vlieg.nl

Wij zijn 7 dagen per week geopend. Di t/m zo vanaf 12.00 uur. Ma vanaf 17.00 uur
Stationsweg 82, Heiloo - t 072 53 21 392 www.wildschutetenendrinken.nl

HIGH
TEA

2e PERSOON 
GRATIS
€ 27,50

LUNCH & DINER
OOK GERECHTEN

OM MEE TE NEMEN

VOOR UW FAMILIE-
BIJEENKOMSTEN, 

FEESTEN EN 
PARTIJEN 

GERECHT VAN DE WEEK € 8,95 : Eten en drinken op het plein 
Dagelijks geopend

Shared dining
De naam zegt het al, de hele 

tafel deelt de gerechtjes

 € 19,95 p.p.
(weekend € 24,50)

- Reserveren gewenst -

3-gangen keuzemenu

€ 39,50

Stationsplein 5 Heiloo / tel 072-7439853 / www.plazacinco.nl

Pastasalade met salami,
tomaat, pesto, rucola en 

een warm kno� ookbroodje

Gratis bezorging in Heiloo en 
Limmen (voor Limmen: vanaf € 20,00)

VANAF NU OOK ONLINE 
BESTELLEN MOGELIJK

Tel. 06-5708 3774 
en kijk voor meer heerlijke
gerechten op onze website 

www.plazacinco.nl /thuisgemak

2de menu gratis

Een afspraak is
snel gemaakt!

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

VERBOUW - NIEUWBOUW - ONDERHOUD - RAMEN - DEUREN
KOZIJNEN - SCHUIFPUIEN

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

A.S. DEKKER & ZN
Duinweg 4, Egmond Binnen, tel 072 506 50 77
Werkplaats: Handelsweg 5b, tel. 06 51 77 00 30

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

kozijnen onder KOMO-keur.
Stationsweg 13, Heiloo
TEL. 072 5330478 / FAX 072 5338970

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

tel. 533 30 33
Dames T. Luijs, E. Kloosterboer en S. Blokdijk

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

Resie Rutgrink
(gevestigd in pedicurecentrum 
Heiloo, Mariënstein 178a)

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

KÖSTERS BV ELEKTRA/AUDIO/WITGOED
Westerweg 258, Heiloo
tel. 072 5330566 - 
fax 072 5334580

Winkelhof ’t Loo 1  tel. 5338535
Kennemerstraatweg 207  tel. 5331255

Als het écht lekker moet zijn!

Stukadoorswerk voor nieuwbouw en
renovatie.Gestukte, gepleisterde en
klassieke plafonds. Sierverven, sier-
pleisters en plafonds spuiten (spack)P.C.
vloeren en buitengevelisolatiesystemen

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

De Hoefsmid 14 Heiloo 
Tel. 072 533 04 39  
Fax 072 532 31 86
www.fransveldt.nl
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Uw adres voor schoenreparaties, 
sleutels en tassen 

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

Voor uw advertentie(s) in  FULL COLOR
betaalt u maximaal € 50 per maand.

Eerste plaatsing € 30,00 
Tweede plaatsing € 20,00 ex. BTW.

Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
Tussentijds veranderen/opzeggen van 

advertentie is niet mogelijk.

De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis. 

De advertentie wordt minimaal eenmaal per
maand geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:

Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Postbus 68, 
1850 AB Heiloo Tel. 072 5330175, Fax 072 5335644

Autorijschool M&L
- gratis intake-rijtest
- gratis praktijk-herexamen
- theorieweekend
- voordeelpakketten
- spoed-/compactopleiding
- opfriscursus
- instructeurs Martin en Linda

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

“Het Buffettenpaleis”
Een lust voor het oog, een streling voor de tong

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.buffettenpaleis.nl 
tel. 072-5340834  - info@buffettenpaleis.nl

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

HEILOO   T: 06 36 171 475 E: info@schildersbedrijftbdv.nl

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

HET ADVERTEREN OP DEZE PAGINA LEGT U VOOR MIN. EEN HALF JAAR VAST. PAGINA VERSCHIJNT MIN. 2X P/MND.   1E PLAATSING E 40,-  | 2E PLAATSING E 25,-  | 3E PLAATSING E 10,- | PRIJZEN ZIJN EXCL BTW EN PER MAAND

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152
WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 

072 533 0439

ADVERTEREN OP 
DEZE PAGINA MAIL NAAR 

VERKOOP@UITKIJKPOST.NL

OF BEL 072 5331072

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!
Voor locaties in Heiloo en Limmen kijk op www.blosse.nl/peuteropvang één in opvang en onderwijs!
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www.blosse.nl 

Peuteropvang op 

Het Kleurenorkest in Limmen

Eindelijk de ideale oplossing 

voor jonge werkende ouders!

Nieuw!

Ontwikkelingsgerichte opvang•
vanuit de basisprincipes van
NLP, Systemisch Werken en
Oplossingsgericht werken.
Doorgaande ontwikkelingslijn•
naar basisonderwijs. 
Opvang op maandag en•
donderdag van 8.30-12.00 uur.
Dagen kunnen uitgebreid
worden naar behoefte. Heeft
u aanvullende wensen? 
Laat het ons weten.
Meer informatie?
Martine.amiry@blosse.nl 

Aanmelden:
klantcontact@blosse.nl 
072 56 60 200
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GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein 1
Postbus 1, 1850 AA Heiloo
t 072 535 66 66, info@heiloo.nl
whattapp 06 821 735 46
www.heiloo.nl
 
Openingstijden
ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur
maandagavond 18.00 - 20.00 uur
Op andere tijden na afspraak.

BEHEER OPENBARE RUIMTE
AFVALBRENGPLAATS
Rosendaal 2, Postbus 1,
1850 AA Heiloo
t 072 535 66 66
 
Openingstijden
ma t/m vrij 08.30 - 15.45 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Openingstijden
Werkzaamheden rotondes op 3 juli

Op 3 juli krijgen de fietspaden van 
de rotondes Zeeweg - De Omloop en 
Kennemerstraatweg -Raadhuisweg 
nieuw rood asfalt. Het huidige rode 
asfalt is erg glad en aan vervanging 
toe. Tijdens de werkzaamheden zijn 
de rotondes voor al het verkeer geslo-
ten. Wij kondigen de werkzaamheden 
vanaf vrijdag 22 juni met borden aan. 

Waar en wanneer?
Om de werkzaamheden veilig en met 
zo min mogelijk overlast uit te voeren 
zijn de werkzaamheden op 3 juli in de 
avonduren:

Rotonde Zeeweg - De Omloop 
20.00 uur afsluiten voor alle verkeer
20.00 - 24.00 uur verwijderen asfalt en 
asfalteren
03.00 uur rotonde weer toegankelijk

Rotonde Kennemerstraatweg - 
Raadhuisweg
22.00 uur afsluiten voor alle verkeer
22.00 - 02.00 uur verwijderen asfalt en 
asfalteren
06.00 uur rotonde weer toegankelijk

Overlast
Werkzaamheden van deze omvang 
brengen altijd overlast met zich mee. 
Wij doen er alles aan om de overlast 
voor iedereen zoveel mogelijk te 
beperken. Wij vragen u om uw 
medewerking en begrip. 

> Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer W. Ettema van 
civiele werken en verkeer, telefoon-
nummer 088 909 78 50 of e-mail:
wouterettema@debuch.nl 

Vergadering gemeenteraad 2 juli

De gemeenteraad vergadert op 
2 juli in de raadzaal van het gemeente-
huis. De vergadering begint om 
19.00 uur. U bent van harte welkom.

Naast de vaste punten staat op de 
agenda

-  Uitbreiding samenstelling gemeen-
schappelijke Rekenkamercommissie 
BUCH 

- Jaarstukken 2017 
-  Behandeling Kadernota 2018 inclu-

sief het uitspreken van de Algemene 
Beschouwingen door de politieke 
partijen

-  Voorstel tot ontslag commissieleden 
Gemeentebelangen Heiloo

De volledige agenda en de stukken 
vindt u op www.heiloo.nl/
vergaderkalender 

Evenementenvergunning 

Kermis Heiloo van vrijdag 29 juni tot en 
met zondag 1 juli 2018, De Omloop, 
verzenddatum besluit 20 juni 2018 
(APV1800118).

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Vennewatersweg 21-33, plaatsen 

dakopbouw, ontvangstdatum 12 juni 
2018 (WABO1800956);

-  Kanaalweg 1, tijdelijk (5 jaar) 
plaatsen unit, ontvangstdatum 
19 juni 2018 (WABO1800984)

Verleende vergunningen
U kunt tegen deze besluiten bezwaar 
maken. Zie hiervoor de tekst ‘Bezwaar 
maken’.
-  Noordergeeststraat 9 t/m 27

(locatie Noordergeestkerk), bouwen 
10 woningen, verzonden 20 juni 
2018 (WABO1800439)

-  Vinkenbaan 2a t/m 2e (locatie 
Noordergeestkerk), bouwen 5 
woningen, verzonden 20 juni 2018 
(WABO1800438)

-  Oosterzijweg (gemeentegrens 
tegenover nr. 45 in Limmen), 
aanleggen vangkraal, verzonden 
21 juni 2018 (WABO1800578)

-  Lagelaan nabij 5, dempen en 
graven sloten, verzonden 21 juni 
2018 (WABO1800555)

-  Maas Geesteranusweg 11, 
plaatsen dakkapel, verzonden 
21 juni 2018 (WABO1800887)

Verlengen Beslistermijn
-  Mariënstein 180, plaatsen 

noodgebouw bij basisschool 
de Duif, verzonden 21 juni 
2018(WABO1800711), de oorspron-
kelijke beslistermijn is verlengd met 
6 weken naar 6 augustus 2018. 
Tegen het besluit kan geen bezwaar 
gemaakt worden. 

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Werk in uitvoeringRaad en (raads)commissies

Evenement

Evenement

Bezwaar maken

Als een besluit rechtstreeks gevolgen 
voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar 
maken. Dit doet u in een brief bin-
nen zes weken nadat het besluit is 
verzonden. In dit bezwaarschrift zet u 
in elk geval uw naam, adres en hand-
tekening, de datum, een omschrijving 
van het besluit en de reden waarom u 
het niet met het besluit eens bent. Het 
bezwaarschrift stuurt u naar degene 
die het besluit heeft genomen: bur-
gemeester of burgemeester en wet-
houders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. 
Dit staat vermeld in de tekst over het 
besluit.

Vragen om schorsing
Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Het besluit blijft van 
kracht. Bij een spoedeisend belang 
kunt u een voorlopige voorziening 
(schorsing) aanvragen bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Hiervoor betaalt u griffierecht.

Burgerlijke stand
tot en met 19 juni

Geboren
Tycho L.A. van der Heijden z.v. 
J.M. van der Heijden en M.P.A. 
Niessen
Sterre M. Kraakman d.v. H.W. 
Kraakman en C.M.W. van Tricht
Pippa E.W. Veer d.v.  B. Veer en 
M. Niesten
Julia Selderbeek d.v. J.R.N. 
Selderbeek en W. Scharringa

Huwelijken
J.F. Vreeburg en R. Reek
W.B. Vinkenborg en B.Y. van de 
Water
B.J.G. Oud en L. Smit
J.J. de Graaf en A.M. Kesseler

Overleden
E.J. Dekker-Hijmering
J. de Groot

Burgerzaken

Weekmenu 3-gangen  27,50
BRASSERIE IN ‘GROEN

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen 
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

Salade met huisgerookte zalm, gemarineerde rivierkreeftjes, 
zoetzure komkommer, limoendressing en zuurdesem croutons

Zachtgegaarde Iberico varken met Alkmaarse parelgort, 
Romana de Spinata en saus met Ras el Hanout

Ananas crumble taartje met specerijen, schuim van 
kokos en een parfait van gember

28 februari t/m 6 maart
e

Salade met lamsham, little Yam, 
krokant gebakken lamszwezerik 

en truffelmayonaise
**

In roomboter gebakken zeetong 
met verse friet en salade

**
‘Blondi’ met roodfruit en 

basilicum roomijs

27 juni t/m 3 juli

‘MAGIC MONDAY’
€ 19,95

ZOMERS TAPAS MENU

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN 
€ 19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

Heerenweg 138B Heiloo | Tel. 072 532 19 33 | www.tumi.nl

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 
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Beste gasten, 
Tumi bestaat deze maand  

15 jaar
Een mooie verjaardag dus en dat willen we graag vieren.

Wie jarig is trakteert en dat laten we U bij deze dan ook weten.

De gehele maand juni daarom onze heerlijke hoofdgerechten 
van de kaart voor maar € 15,-- per hoofdgerecht.

Voor onze gasten steken we, zoals altijd, met plezier en  
passie onze culinaire handen uit de mouwen. De zomermaand 

juni is dus de maand van extra genieten bij Tumi.

Tot ziens, het hele team van restaurant Tumi.
Reserveer bijtijds. U kunt ons bellen op 072-5321933

KiKa versnelt 
de overwinning op

kinderkanker.

STICHTING KIKA

STEUN DAAROM KIKA!

Ga naar www.kika.nl en/of 
geef op giro 8118 Utrecht.
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.

Kijk voor meer aanbiedingen op onze website: www.radiobakker.nl

Radio Bakker Heiloo  
Kennemerstraatweg 255, 1851 NA Heiloo, 072-5330262, www.radiobakker.nl

Kijk voor meer aanbiedingen 
op onze website: 

www.radiobakker.nl

AEG Jubileum model 
wasautomaat
L7FB60Y 
60 jaar Lavamat
Wasautomaat met 8 kg 
beladingscapaciteit. 1600 
toeren, invertermotor met 
10 jaar garantie. Steam � nish 
voor 30% minder kreuk. 
Nu met 60,- retour
€ 659,- NU NA RETOUR

€ 599,-
Incl bezorging en installatie*Jubileum model !

60 jaar AEG 

Lavamat

Miele G4262 SCVI
Volledig integreerbare 
vaatwasser, ook
leverbaar met besteklade.
6 programma’s met o.a. 
automatisch
programma.
€ 150,- RETOUR ACTIE.
€ 949,- NA RETOUR 

€ 799,-
Vraag in de winkel naar 
de verschillende inbouw 
mogelijkheden.

Nieuw! Loewe Bild 3.55 OLED
Ultra HD, OLED technologie voor de allerhoogste 
beeldkwaliteit. Ingebouwde soundbar met 
80 watt vermogen. Smart TV, Wi-Fi o.a.
YouTube, Net� ix en internetradio.
55” 138cm beeld diagonaal

Loewe Bild 3.55 OLED € 3299,- 
nu met € 500,- inruilactie t/m 14 juli!

Na inruil: € 2799,-

Nieuw model
Sony KD-49XF8599
4K, Ultra HD TV met HDR10 en 100 Hz Panel, 
100Hz panel voor optimale scherpte bij snelle 
bewegingen, HDR10, Wi-Fi, Smart TV, An-
droid besturingssysteem. Nieuwe supersnelle 
X1 Processor NU MET € 100,-
RETOUR ACTIE ! € 1399,- 
NA RETOUR

NU MET 

€ 60,- 

RETOUR

ACTIE !

NU MET 

€ 500,- 

INRUIL-

ACTIE !

NU MET 

€ 150,-

RETOUR

ACTIE !
Nu met € 150,- combi 
voordeel bij aankoop
soundbar en draadloze
subwoofer !

Bose Soundbar ST300
Muzieksysteem in soundbar vorm.
Wi-Fi internetradio met 6 voorkeuze 
zenders. Bluetooth, afstandsbediening 
voor bediening van oa. TV en decoder.
Adapt IQ, voor optimale geluidsweer-
gave.
Optioneel draadloze subwoofer € 799,-
Optioneel draadloze surround speakers € 349,-

€ 799,-

NU MET 

€ 300,- 

RETOUR

ACTIE !

Nieuw model 
LG OLED 55C8

4K, Ultra HD TV OLED met HDR10 en 
Dolby Vision, 55” 138cm. Volledig Smart 
TV, Wi-Fi met oa. Net� ix en YouTube, 
Nieuwe supersnelle a9-Processor. 
Nu met € 300,- retour actie ! € 2399,-
NA RETOUR

NU MET € 100,- RETOURACTIE !

Bose Soundlink micro
Oplaadbare bluetooth
luidspreker Robuust en
waterbestending design.
Hoge Bose geluidskwaliteit
€ 119,- Nu tijdelij

€ 99,-
Leverbaar in diverse kleuren, 
Aanbieding zolang de
voorraad strekt.

OOK LEVERBAAR 
IN 43” € 1099,- NA RETOUR
EN 55” € 1499,- NA RETOUR

€ 1299,-
OOK LEVERBAAR IN 65” € 3499,- 
NA € 500,- RETOUR € 2999,-

€ 2099,-

6 programma’s met o.a. 
automatisch
programma.
€ 150,- RETOUR ACTIE.
€ 949,- NA RETOUR 

€ 799,-
NU MET 

LAATSTE WEEK!

Jos en Mar, hartelijk dank
voor al jullie inzet voor Het Hoekstuk.

Geniet van de toekomst.
 Team slagerij Burger:

van harte �elkom in Het H�ekstuk.

CARE 
FOR
HAIR

CHINEES 
RESTAURANT 
KANG WAH
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Kunstparade gezellig druk
HEILOO - De Kunstparade 
Heiloo 2018 is ten einde. Meer 
dan 90 deelnemende kunste-
naars, muzikanten en dichters 
waren op 24 locaties te bezoe-
ken. Alle dagen waren goed 
bezocht, al was vrijdag de uit-
schieter doordat de route van de 
wandelvierdaagse over het ter-
rein van Landgoed Willibrordus 
liep.

Tijdens ons bezoek in de 
Cultuurkoepel kwamen wij kun-
stenares Janny van Dijk tegen. Een 
autodidact, die haar manier van 
werken typeert als het maken van 
gevoelsschilderijen. In haar kunst-
werken, geschilderd met olieverf, 
staan mens en dier centraal. Janny 
doet al meerdere jaren mee aan 
de Kunstparade in Heiloo. Eerst 
vanuit huis. “Dat was leuk, maar 
veel mensen weten je dan niet te 
vinden of je ligt niet op de route. 
Daardoor komen veel mensen niet 
een bezoekje brengen,” aldus Janny. 
Vorig jaar exposeerde zij tijdens 
de Kunstparade in het PCC, op 
de bovenverdieping. Dat was heel 
leuk. Janny van Dijk: “Vorig jaar 
was geweldig. Leraren en leerlingen 
kwamen langs en er werd door de 
leerlingen gesproken over de bele-
ving van mijn schilderijen.”

In de Cultuurkoepel is de aanloop 
duidelijk meer voor Janny. Volgend 
jaar zou zij heel graag uitgekozen 
worden om tijdens de Kunstparade 
in de Witte Kerk te mogen expose-
ren. Of dat lukt weet Janny niet, 

maar wat zij wel weet is dat, mocht 
het haar gegund zijn, ze dan echt wil 
knallen met haar kunstwerken. Er 
is dus nog veel werk aan de winkel!

Tekst: Yvonne van Stiphout

De Kunstparade in de Cultuurkoepel was zondagochtend gezellig druk.                              Foto: STiP Fotografie

V.ln.r.: PCC-werkstukken leerlingenproject, PCC-Favonius 
Ensemble, PCC-Pinokkio Anja Jonker Kunst in Hout, 
Bibliotheek-Mizu chansons en jazzy liedjes.         Foto’s: Felix Hogeboom

Daar gaan 
Matteo en Seray!

HEILOO - Eind maart las u in 
de Uitkijkpost een artikel over 
Turkse en Italiaanse vrolijk-
heid bij de familie Kegel-de 
Groot uit Heiloo. Wim Kegel en 
Els de Groot vertelden over hun 
nieuwe gezinssamenstelling met 
de komst van Matteo en Seray, 
twee uitwisselingsstudenten, 
die zorgden voor leven in de 
brouwerij. 

De vier vormden tijdelijk een 
internationaal gezin dat altijd samen 
eet, soms samen kookt en elke 
avond één potje Rummikub en twee 
potjes Uno speelt. De tijd is omge-
vlogen en het avontuur zit erop. Een 
jaar lang hebben Matteo en Seray 
het leven geleid van Nederlandse 
scholieren als leerlingen van het 
Murmelliusgymnasium en gast-
kinderen van de familie Kegel-de 

Groot. Gastouders en gastkinderen 
hebben veel van elkaar geleerd en 
een hoop plezier gehad in hun tijde-
lijke gezinnetje.

Nu gaat Seray weer terug naar 
Turkije en Matteo naar Italië. Maar 
eerst gaan ze drie dagen naar de 
afsluitende conferentie van de uit-
wisselingsorganisatie Youth for 
Understanding (YFU), bedoeld 
voor alle uitwisselaars die dit jaar in 
Europa waren. Daar zullen ze hun 
vrienden weer ontmoeten met wie 
ze destijds het avontuur zijn begon-
nen en met hen vertrekken ze naar 
huis.

Els de Groot: “We kunnen alleen 
maar zeggen: het is een heel bijzon-
dere ervaring die we iedereen gun-
nen.” Voor meer informatie: www.
yfu.nl.

Daar gaan Matteo (links) en Seray...       Aangeleverde foto

Laatste Ine Veen…
HEILOO - Vorig jaar verscheen 
‘Doek op voor een echte ster’, 
de biografie over het leven van 
voormalig ballerina en actrice 
Ine Veen (80), geschreven door 
de bekende Telegraaf-journalist 
en gossipkoning Henk van der 
Meijden. 

Zelf kon ze vanwege haar slechte 
gezondheid niet aanwezig zijn bij 
het ten doop houden van het boek 
in Den Haag. Bij die zeer druk 
bezochte boekpresentatie was ook 
de voorzitter van de stichting Nanny 
de Vries aanwezig, die vernam dat 
er nog een allerlaatste boek van Ine 
in de maak was. Hij wilde dat graag 
nog snel uitbrengen als eerbetoon 
aan Ine Veen. Het gaat hier om de 

biografie die ze letterlijk in haar bed 
schreef over prof. Bob Smalhout, 
de bekende en geliefde Telegraaf-
columnist die voor zijn dood bijna 
dagelijks met haar belde. De gehei-
men van zijn leven tekende Ine op 
in ‘Horror en erkenning in het leven 
van professor Smalhout’. Dit boek 
van 376 pagina’s werd het allerlaats-
te van Ine Veen….

Burgemeester drs. Hans Romeyn 
van Heiloo kreeg namens Ine het 
eerste exemplaar van partner Jean 
Thomassen aangeboden. Het bij-
zondere boek is nog niet in de han-
del, maar wie er belangstelling voor 
heeft kan contact opnemen met 
jeanthomassen@hotmail.com.

Jean Thomassen en burgemeester Romeyn, die het eerste exem-
plaar van het Smalhoutboek van Ine Veen in ontvangst neemt. 

Foto: A. Dolmans

Feestelijke opening speeltoestellen 
bij het Oesdom

HEILOO - Een feestelijke dag, 
zondag 24 juni. Op die dag wer-
den de nieuwe speeltoestellen 
bij het Oesdom op het heilig-
dom Onze Lieve Vrouw ter Nood 
geopend door wethouder Elly 
Beens. Onlangs werden deze 
geplaatst en inmiddels zijn ze al 
door menig kind ontdekt.

Op 16 september 2017 werd een 
vrijmarkt georganiseerd op het hei-
ligdom. Het was een groot succes en 
er werd door jong en oud veel geld 
ingezameld. Dit geld was nodig voor 
de speeltoestellen bij het Oesdom. 
Steeds meer mensen komen naar 
het heiligdom en wat is er nu leuker 
dan wanneer ouders of grootouders 
een kopje koffie bij het Oesdom 
gaan drinken, de kinderen heerlijk 
kunnen spelen. Wethouder Elly 
Beens: “Deze speeltoestellen zijn 
een grote aanwinst voor deze plek 
en Heiloo.” En niet alleen de ope-
ning van de speeltoestellen vond op 
deze zondag plaats. Het was tevens 
de afsluiting van de Familiedagen.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Wethouder Elly Beens verrichtte de openingshandeling van 
de nieuwe speeltoestellen achter het Oesdom op het heiligdom 
Onze Lieve Vrouw ter Nood. Anne (met kussentje) mocht de wet-
houder de schaar voor de opening overhandigen.   Foto: STiP Fotografie
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28 JUNI T/M 1 JULI 2018

LET OP: TOT 25 jaar is een bandje verplicht
(Bandje verkrijgbaar op vertoon van ID)

Overgebleven munten kunnen alleen 7 & 8 juli worden ingeleverd

ZATERDAG:
OM 20.00 touwtrekken 
Teams van 8 personen
inschrijven: info@cafedewit.nl

ZONDAG:
LIVE MUZIEK 

VAN BOB & THE 
BLUE BAND!

KERMIS        KERMIS*

KERMIS        KERMIS*

28 juni t/m 1 juli
De Omloop

Diverse attracties

voor jong en oud

Openingstijden
Do. 15.00 - 22.00 uur
Vr. 15.00 - 23.00 uur
Za. 14.00 - 23.00 uur
Zo. 14.00 - 22.00 uur

Vrijdagavond vanaf 21.30 uur
GROOT VUURWERK

HEERENWEG 138 - 1851KV HEILOO - TEL. 072 5334940

Wat zijn jouw taken?
- Het afrekenen en inpakken van
 verkochte artikelen
- Klanten helpen
- Winkel aanvullen
- Het algemeen onderhoud van de winkel
- Inschrijven nieuwe voorraad
- Verhuren van fi lms

Werken bij Kado & Zo is afwisselend, leuk, 
gezellig en uitdagend.
- Een diploma is niet vereist
- Loon volgens winkel-cao

Interesse???
.  Stuur je sollicitatiebrief/cv en foto naar
lisettervb@hotmail.com
of breng het langs in de winkel.

- Reageren tot uiterlijk 7 juli

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Waar zijn wij naar op zoek?
- Je bent 18 jaar of ouder
- Je bent bereid +-20 uur in de week te werken
-  Je bent een geboren verkoper en kan vlot omgaan 

met mensen
- Je hebt een verzorgd voorkomen
-  Je bent fl exibel en je bent bereid om afwisselend op 

zaterdag en zondag en avonden te werken
-  Je hebt gevoel voor mode en je houdt van mooie 

woonaccessoires

COLLEGA GEZOCHT!

COLLEGA GEZOCHT!
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Protestantse kerken zetten deuren open  
tijdens jaarmarkt

HEILOO - Tijdens de jaarmarkt in Heiloo op woensdag 4 juli zetten 
de protestantse kerken hun deuren weer gastvrij open. De jaarlijkse 
marktconcerten op die dag in zowel de Ter Coulsterkerk (11.00 uur) als 
de Witte Kerk (13.30 uur) worden ook dit jaar weer muzikaal ingevuld 
door de inmiddels bekende groep ‘Dub and Friends’ met Ann (sopraan), 
Robbert (bariton), Hans Dijkgraaf (dwarsfluit), Erica Vogel (piano), 
Lucas de Bruin en Dub de Vries (orgel). Het repertoire is heel veelzijdig. 
De toegang is gratis! Op het kerkplein voor de Ter Coulsterkerk is er gra-
tis koffie en thee.

Het winnende team bestaande uit Maren, Famke, Hanna en Alex van de Benedictusschool. 
                   Aangeleverde foto

Zinderende strijd 
Groot Dictee Heiloo Junior

HEILOO - Woensdag 20 juni 
vond de derde editie plaats van 
Het Groot Dictee Heiloo Junior 
in het schoolgebouw van het 
PCC. Een spannende taalstrijd 
tussen de beste spellers in de 
bovenbouw van het basisonder-
wijs in Heiloo.

Het dictee, voorgelezen door 
schrijver Robin Raven, zat weer vol 
lastige kwesties. Wat te denken van 
woorden als ‘chinchilla’s’, ‘krakke-
mikkige’ en ‘gewauwel’. Of een zin 
als: ‘Het is absoluut curieus, maar 
volgens sommige volwassenen heb-
ben achtstegroepers een uiterst 
relaxed leventje.’ Je moet er maar 
opkomen!

Rob van Veen had werkelijk zijn 
best gedaan er een pittig dictee 
van te maken. Het was daarom een 
geweldige prestatie dat de leer-

ling die op de eerste plaats ein-
digde slechts tien fouten maakte. 
Proficiat aan het adres van Famke 
Kramer! Zij ontving een prachtige 
prijs in de vorm van twee toegangs-
kaarten voor de theatervoorstel-
ling De waanzinnige boomhut in 
theater de Beun, gesponsord door 
de Bibliotheek Heiloo. Maar ook 
Hannah Wissink van De Duif en 
Céline Kleijmeer van De Meander 
deden het bijzonder goed. Zij eindig-
den respectievelijk op een tweede 
en een derde plek.

De Benedictusschool won twee-
maal eerder (2016 en 2017) de wis-
selbokaal voor het beste teamresul-
taat. Natuurlijk vroeg iedereen zich 
af: slaagt deze school er wederom in 
de hoofdprijs in de wacht te slepen? 
Het antwoord is … ja! Het kampi-
oensviertal bestaande uit Hanna 
van Haaren, Famke Kramer, Maren 

Beentjes en Alex Augustijn zorg-
de ervoor dat de bokaal voor het 
derde achtereenvolgende school-
jaar ‘gewoon’ weer te bewonderen 
is in het schoolgebouw aan de J.P. 
Hasebroekweg.

We kunnen terugkijken op een 
geslaagde activiteit waarmee maar 
weer bewezen is dat taal helemaal 
niet saai is. Met heel veel dank 
aan onze sponsors Bruna Heiloo, 
Bibliotheek Heiloo en niet in de 
laatste plaats Robin Raven die zo 
aardig was boeken te schenken 
aan de schoolbibliotheken van alle 
zeven deelnemende scholen.

Op nu naar 2019, de vierde editie 
van het Groot Dictee Heiloo Junior! 
Wie gaat de Benedictusschool ver-
slaan?

Tekst: Rob van Veen

Cécile Kühne en Renske Osinga 
exposeren in Bibliotheek Heiloo

Cécile Kühne/Edelsmid
Cécile Kühne heeft in 2014 de 

beroepsopleiding aan de Academie 
voor Edelsmeden in Zeist afge-
rond. Haar werk bestaat uit unieke 
stukken, zowel eigen werk als in 
opdracht gemaakt. Ze is dol op gra-
fische vormen: vierkanten, cirkels 
en driehoeken. Daarnaast houdt ze 
erg van ‘de kunst van het weglaten’.

Voor Cécile is het moment waar-
op zij een in opdracht gemaakt sie-
raad aflevert aan de klant een uniek 
moment. Door de (soms emotio-
nele) reacties merkt zij iedere keer 
weer hoeveel meer een sieraad voor 
iemand kan betekenen dan alleen 
een stukje metaal ter versiering. “En 
dat is nu precies wat mijn werk zo 
bijzonder maakt.” Cécile is vanaf 
mei 2017 geregistreerd ‘Fairtrade 
Goudsmid’, en werkt zoveel moge-
lijk met goud of zilver dat op een 
mens- en natuurvriendelijke wijze 
wordt gewonnen.

Renske Osinga
Renske Osinga (1989) werkt sinds 

2013 bij Kunstwerkplaats Smoel in 
Leeuwarden. Ze schildert vooral 
landschappen en stadsgezichten. 
Aan haar werk is een duidelijke ont-
wikkeling te zien en nog steeds ver-
andert haar stijl. Toen ze bij Smoel 

begon schilderde ze het liefst een 
soort mozaïek met zwarte lijnen en 
felgekleurde vlakken. Daar voegde 
ze roze harten aan toe. De mozaïek-
structuren zijn nu ook nog vaak te 
zien in haar landschappen.

Renske: “Ik kies een foto uit en 
daar maak ik een schets van. De 
begeleider helpt me daar wel wat 
bij, maar ik teken het zelf. Dan ga ik 
verf mengen en schilderen.” Naast 
schilderen is fotografie een belang-
rijke hobby van Renske. Ze fotogra-

feert stadsgezichten en natuur. Het 
liefst zou ze fotoshoots houden met 
kinderen.

Smoel is een kunstwerkplaats 
voor kunstenaars met een verstan-
delijke beperking. Het is een open 
werkplek in een gezellige winkel-
straat in Leeuwarden, waar je zo 
naar binnen kunt stappen. Deze 
expositie is te zien in Bibliotheek 
Heiloo tot 13 augustus, tijdens de 
openingsuren.

Een werk van Renske Osinga.        Foto: aangeleverd

Samenspraak in het 
Rijksmuseum

HEILOO - Bibliotheek Heiloo 
biedt met het Taalhuis een 
rijk taalaanbod. Onderdeel 
van dit Taalhuis is de groep 
Samenspraak. 

Vier vrijwilligers oefenen er de 
Nederlandse taal met mensen die 
niet in Nederland zijn geboren. Het 
betreft vluchtelingen en expats. 
Wekelijks is er aandacht voor gram-
matica, woordenschat en lezen. Ons 
cultureel erfgoed vormt onderdeel 
van de lessen, van Sinterklaas tot 
beeldende kunst.

Jaarlijks gaat de groep er een dag 
op uit. Deze dag wordt mogelijk 
gemaakt door sponsoren. Vorige 
week donderdag gingen de deel-
nemers naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Een gids leidde de 

groep vakkundig en taalrijk rond. 
De Gouden Eeuw stond hierbij 
centraal. Kostbare siervoorwerpen 
uit deze tijd maken deel uit van de 
collectie. De Oost-Indische volks-
kunst blijkt hierop grote invloed te 
hebben gehad. Een fraai vergulde 
kokosnoot van Nederlandse make-
lij ontlokte een Indonesische de 
opmerking: “Heeft een Nederlander 
dit gemaakt? Echt? Geloof ik niks 
van.”

De Nachtwacht was voor velen 
een hoogtepunt van de dag. Dit 
werd onderstreept door het aantal 
selfies. Bij de gezamenlijke lunch 
gaven enkele deelnemers aan een 
museumjaarkaart aan te schaffen. 
Een gezellige treinreis naar Heiloo 
was het einde van een interessante 
dag.

De Nachtwacht wordt uitgelegd en bewonderd.      Aangeleverde foto

HEILOO – Zondag 24 juni traden Donna Musica (violiste Sandra 
Kos en celliste Evelien Dubbeldam) en zangeres Jet Stam op in 
de tuin van villa Westervenne in het kader van Kunstparade 2018 
Heiloo. Jet Stam zong met een prachtige stem en professioneel 
begeleid door Donna Musica. Het publiek was erg enthousiast 
over dit optreden.       Foto: J.W. Steinman

Donna Musica en Jet Stam
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VAN KLIK NAAR DUIK: 
KOOP JE KAARTJE ONLINE!

Zwembad Het Baafje
zwembadhetbaafje.nl

De Omloop 11 
1852 RJ Heiloo

072-533 39 09
info@sportsl.nl

Vanaf maandag 9 juli is zwembad 
Het Baafje doorlopend geopend.

Maandag t/m vrijdag van 10.00-20.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 10.00-17.30 uur.

zwembadhetbaafje.nl

SALE
20% tot 50%

korting

Van Ostadelaan 270  1816JH  Alkmaar
Winkelcentrum De Hoef

www.devos-schoenen.nl

SUMMER
SALE

www.stokman.nl

Heldere All-in prijzen
Deskundige monteurs
Altijd originele onderdelen
Nieuwste Renault kennis
My Renault uitbreiden voor € 39,95  
Gratis pechhulp in Nederland bij dealer-onderhoud

Alkmaar Wolvenkoog 4, tel. (072) 561 24 24 

Onderhoud en reparatie voor elk bouwjaar!

Stokman Alkmaar

Het juiste adres voor onderhoud  
en reparatie aan uw Renault

Kijk voor meer informatie op stokman.nl
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REOM & ROODTUO  

!DR JTIZ EOM !DR JTIZ EOM

Het beste assortiment

Makkelijk bereikbaar

 Snelweg A9 afrit 9

en gratis parkeren 

 

De enige vouwwagen met een echt kuipgrondzeil, 
dus geen tocht en water in de tent. Zonder gedoe is 
de tent snel opgezet want alle stokken zitten al vast. 
Lekker slapen doe je op het goede matras met 
daaronder de schotelvering. In de wagen kan heel 
veel bagage! Opgezet in zijn geheel in minder dan 
15 minuten. Stormvast zoals een echte nederlandse 
tent betaamd. 
Kom kijken hoe jullie straks op vakantie gaan!
opzetfilmpjes op www.smitveld-vouwwagens.nl

Trompet 2700 Heemskerk

Smitveld vouwwagens

in juni en juli alle zondagen open

Zij is uitgeslapen 
en rolt zelf haar matje op. 

             Smitveld heeft 
               een reuze keuze 

                in inflating-
                matten. 

                 Schuimgevulde 
                   matrassen 

        die zichzelf volzuigen

Inflatingmatrassen zijn soepel, verkrijgbaar 
in vele diktes, zijn goed isolerend en gaan 
lang mee. Smitveld heeft al inflatingmatten 

vanaf 42,95

Kom eens proeiggen!

Stoere opvallende Lowa 
Veel stabiliteit 
nu voor 

Hanwag lichte damesschoen
waterdicht 
nu voor 

Hanwag lichte herenschoen
waterdicht 
nu voor 

Meindl, sterke lage schoen 
brede pasvorm
nu voor 

Outwell 5 persoons, grote luifel inclusief.
Tc-katoendoek, geen stokken maar luchtbuizen!
Even pompen en de tent staat. 
van 1899,- nu voor 

Grote collectie TEVA sandalen
Maar voor kinderen ook andere 
merken, prima en voordeliger

Source kids sandalen nu 50% korting

Hanwag lichte damesschoen

189,95 159,95 169,99 189,99
Grote collectie rugzakken bij Smitveld, 
heel veel merken bijvoorbeeld Deuter.

Een goede dagrugzak is er vanaf 39,95 

van 1899,- nu voor 

Lekker languit in 
deze relaxchair
van Outwell
van 179,99
nu voor 

159,99159,99

Zij is uitgeslapen Zij is uitgeslapen 
en rolt zelf haar matje op. en rolt zelf haar matje op. 

Outwell 5 persoons, grote luifel inclusief grote luifel inclusief.
Tc-katoendoek, geen stokken maar luchtbuizen!c-katoendoek, geen stokken maar luchtbuizen!Tc-katoendoek, geen stokken maar luchtbuizen!T
Even pompen en de tent staat. 
c-katoendoek, geen stokken maar luchtbuizen!

1399,-1399,-
Eurotrail 4 persoonstent, 
Tc-katoendoek, met mooie luifel.
al jaren in ons programma
nu voor 499,- 

A sandalen
Maar voor kinderen ook andere 

50% kortingorting korting k

76,9976,99

1399,-1399,-

Kampa stoel 
nu met gratis 
voetensteun 

Gascomforts ook voor de 
lichtgewicht kampeerders, 
al vanaf 19,95  

c-katoendoek, met mooie luifel.c-katoendoek, met mooie luifel.

Even pompen en de tent staat. 
van 1899,- 

Outwell 5 persoons
T
Even pompen en de tent staat. 

Aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig vanaf publicatie van de krant en tot 14 dagen er na. Vraag naar de voorwaarden.

TENTEN-SALETENTEN-SALE

Grote collectie TEVA sandalenGrote collectie TEVA sandalenGrote collectie TEVA sandalen

NU demonstratie-
modellen verkoop

NU demonstratie-
modellen verkoop

snel op weg met extra veel voordeel



Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Openingstijden:

maandag 13.00-18.00 uur / zaterdag 8.30-17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Openingstijden:

maandag 13.00-18.00 uur / zaterdag 8.30-17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur

KONIJN - CAVIAKOOI
95x57x46

Van € 61,25  
NU € 44,95

* NIEUW * in ons assortiment
VITALBIX

PAARDENVOER
VERVOERSBOX

KAT OF
KLEIN HUISDIER

van € 11,95
NU € 7,95

ALLES VOOR  
DE BARBECUE !

Het Tuincentrum bij u in de buurt !!

Landmann premium briketten
Zak 7 kg. Zeer lange brandduur
Per zak € 15.99
2 zakken voor

 

Wij zijn dealer van                    barbecues
Napoleon Travel Q Pro 285

Inklappen  
en meenemen !
Ideaal voor op 

vakantie of thuis

€ 469,-

€ 29,-

Personeel gezocht! 
-Full-/parttime Verkoopmedewerker 
-Zaterdag-/vakantiekracht  (vanaf 15 jaar) 

-Montage-/buitendienst medewerker 
mail je motivatiebrief + cv naar: sabrina@meelgro.nl 

Formido 
 

Service Bouwmarkt 

ADVIES SERVICE VAKKENNIS 

mail je motivatiebrief + cv naar: sabrina@meelgro.nl

+ +

COMFORT LEDIKANT ESTHER 
Uitzwenkbaar 180 x 200 cm 

2 COMFORT NACHTKASTEN 
48 cm zonder achterpaneel exclusief wieltjes

ZWEEFDEURKAST ELLIS 
181 x 197 cm (B x H) inclusief spiegeldeur

JAAR

COMBI DEAL

JUBILEUM  
BOXSPRING 

JAAR

 Complete boxspringcombinatie bestaande uit:
• Hoofdbord oversized, 13 cm dik, 110 cm hoog
• 2 boxsprings, 20 cm hoog met pocketvering interieur
• 2 gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen (standaard of stevig), 
 20 cm hoog en afgedekt met koudschuim
• Koudschuim topdekmatras, 10 cm hoog, voorzien van split 
• Zwarte ronde poten, 12 cm hoog 
• Elektrisch verstelbaar 
• Leverbaar in 140, 160, 180 cm breed en 200, 210 cm lengte
 Ongeacht de afmeting, de prijs blijft gelijk

JAAR

  1.993,-
ELEKTRISCH 

VERSTELBAAR
140/160/180 X 

200/210 CM

 2.650,-
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e r v a a r  h e t  v e r s c h i l

LUTE

SLAAPKENNER LUTE
RIJKSWEG 108
1906 AT LIMMEN
TEL 072 - 505 1454
VANDYCKEXPERIENCESTORE.NL

Zomerse badjas
Lichte, korte badjas met rits en koordjes 
Badjas Vogue S, M, L, XL 69,95 | 49,95

Soepele wafeldekens met 
superzachte finishing 
160 x 250  
69,95 | 49,95
270 x 250 
99,95 | 79,95

NIEUWE 
COLLECTIE 
EN BIJZONDERE 
AANBIEDINGEN 

Satijnen overtreksets 
SEA FEATHERS & VITALITY 
VANAF  74,95 | 59,95

Lekker licht en 
comfortabele

zachtheid

KERKWEG 1, 1906 AT LIMMEN
RIJKSWEG 108, 1906 BK LIMMEN
072 5051454, WWW.SLAAPKENNERLUTE.NL

LIMMEN - Na een lange 
voorbereiding van het ju-
bileumcomité Tios 60 jaar 
was het afgelopen zaterdag-
avond dan zover: de grote 
jubileumshow ‘A Brand New 
Day’ in sporthal de Enterij. 

Vanaf donderdag was er hard 
gewerkt om de sporthal om te 
toveren tot een feestzaal met 
een groot podium, een gewel-
dige licht- en geluidsinstallatie 
en daarbij een mooie hore-
cahoek. Om 18.30 uur gingen 
de deuren open en de zaal 
stroomde snel vol. Om 19.00 
uur was er de aftrap door 
pastor Johan Olling die als 
pastoor Bangert het podium 
opkwam en vertelde over de 
oprichting van Tios. Hij deed 
dit in een samenspraak met 
zuster Maria (Mia Ploegaart), 
en samen zongen zij een 
Tios-lied op de wijze van ‘Het 
Dorp’. 

Tussen de optredens door was 
er steeds een blokje van vijf 
jaar geschiedenis dat ging over 
gebeurtenissen van Tios, Lim-
men, Nederland en de wereld 
in die periode. Als laatste werd 
er dan teruggeblikt op muziek 
van die periode en kwam er 
een dans- of turngroep die op 
deze muziek een optreden 
verzorgde. Bij de turngroepen 
werd de muziek live gespeeld 
door muziekvereniging Ex-

Een van de dansoptredens 
tijdens de geslaagde jubi- 
leumshow.    Foto: aangeleverd

Geweldig geslaagde show Tios 60 jaar

celsior. Het vloeide allemaal 
prima in elkaar over en de 
bezoekers werden verrast en 
herkenden dingen. Halver-
wege kwam er een grote 
showtaart op het podium en 
werd iedereen getrakteerd op 
een petit four met koffie of 
thee. Na de pauze werden Lea 
Dam en Caroline Welboren in 
het zonnetje gezet. Zij zijn al 
vele jaren verbonden aan Tios. 

Na het laatste groepsoptreden 
werd de voorzittershamer 
door Hans Baltus doorgege-
ven aan Franck de Winter. 
Ook werd het jubileumcomité 
in het zonnetje gezet. Hierna 
was het tijd voor de ‘grand 
finale’. Excelsior zette de eer-
ste tonen van ‘A Brand New 
Day’ in en de eerste groepen 
kwamen de vloer op om te 
dansen. Hierna sloten ook 
alle andere turn- en dansgroe-
pen aan om de show op een 
geweldige manier gezamenlijk 
te eindigen. Na dit optreden 
werd de zaal omgebouwd en 
kwam de band Cartoon op het 
podium om de mooie en gezel-
lige feestavond af te sluiten. 

Tios kijkt terug op een zeer 
geslaagde avond en wil alle 
vrijwilligers en sponsoren 
bedanken voor hun bijdrage. 
Zonder hen was deze avond 
niet mogelijk geweest.
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De kinderen luisteren aandachtig.       Aangeleverde foto

Terug in de tijd bij De Boswaid 

Expo ‘Kinderen van 
Lamoraal’

EGMOND AAN DEN HOEF - 
Geschiedenis saai? Welnee! 
Zeker niet als het gaat over je 
eigen dorp! 450 jaar na de ont-
hoofding van Lamoraal van 
Egmont, gaf heer Karel van 
Egmont maandag 4 juni bij basis-
school De Boswaid het startsein 
voor het Lamoraalproject. 

De weken daarna gingen de 
leerlingen terug in de tijd en leer-
den ze over de heren van Egmont, 
Anna van Buren, Guyotte van 
IJsselstein, ridders en kastelen, 
over edelen, jonkvrouwen, het 
Slotkasteel, de Slotkapel en heel 
veel meer… Martijn Mulder van 
Stichting Historisch Egmond gaf 
de leerlingen rondleidingen door 
Huys Egmont en rond de slotruïne, 
Jos Hof vertelde enthousiast in en 
over de Slotkapel. Ook bekeken de 
leerlingen de fototentoonstelling 
Heeren van Egmont en Vechtvolk 

van fotograaf Ab Baart. Daardoor 
geïnspireerd hebben leerlingen van 
groep 6 hun eigen expositie samen-
gesteld: Kinderen van Lamoraal. 
Deze expositie en nog heel veel 
meer is te zien en te beleven tij-
dens de feestelijke afsluiting van 
het Lamoraalproject op donderdag 
5 juli van 14.00 tot 15.00 uur bij De 
Boswaid.

“Leerlingen tonen alle zelfge-
maakte werken en kunsten, geven 
demonstraties en er is een proeverij 
van zelfgemaakte theesoorten en 
vergeten groenten. De fototentoon-
stelling Kinderen van Lamoraal is 
een heel fraaie coproductie van de 
leerlingen van groep 6 en juf Diana. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom en kunnen rustig rondkijken 
op school of zich laten rondleiden 
door de kinderen,” vertelt directeur 
Caroline le Clercq.

Galerie De Kapberg pakt de draad op
EGMOND AAN DEN HOEF- 
De tentoonstelling in De 
Kapberg laat werk zien van 36 
Nederlandse textielkunste-
naars.

In creatief opzicht kun je met 
textiel veel kanten op. De grote 
vlucht die Dutch Design de afgelo-
pen decennia heeft genomen, geldt 
ook voor de textiel. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om het ontwikkelen 
van nieuwe vezels of stoffen en het 
ontwerpen van patronen daarvoor 
en het zoeken naar nieuwe textiele 
toepassingen. Maar ook als toege-
paste kunst in de vorm van kleding 
of accessoires als tassen, dassen, 
sjaals en kettingen wordt hier op 
veel kunstacademies aandacht aan 
besteed op de afdeling mode.

Textiel als medium voor kunst 
maakte kort opgang als onder-
deel van de experimenteerdrift 
van de jaren ‘60 en ‘70. Daarna 
verdween textielkunst niet alleen 
in Nederland, maar ook in andere 
delen van de wereld weer uit het 
zicht. Na een lange tijd is er weer 
aandacht voor het ambacht en het 
materiaal. Kunstenaars die textiel 
gebruiken noemen zich beeldend 
of toegepast kunstenaar. Textiel 
als medium voor kunst is al een 
paar jaar in opkomst. Bijna ver-
geten ambachtelijke technieken 
worden zelfs op kunstacademies 
weer onderwezen. En bij textiel als 
medium zijn dat er vele: zelf verven 
van garens en stoffen, zeefdrukken, 
borduren, vilten, haken, breien, 
weven, quilten, kantklossen, batik-

ken en plisseren. Gelukkig zijn er 
nog mensen - meest vrouwen - die 
de oude textielambachten in ere 
hebben gehouden. Het gaat de 
moderne textielkúnstenaar echter 
niet om het slaafs navolgen van het 
oude ambacht. Hij zet het ambacht 
naar zijn eigen hand. Daardoor ont-
staan er voortbordurend op de oude 
vaardigheden steeds nieuwe vor-
men. Het resultaat daarvan is te zien 
tijdens deze tentoonstelling.

De tentoonstelling is te zien van 
27 juni tot en met 8 juli op woens-
dag-, donderdag-, vrijdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. Het adres is: Slotweg 17 
in Egmond aan den Hoef. De ope-
ning van de tentoonstelling zal ver-
richt worden door Wouter de Vries, 
de hoofdredacteur van Textielplus, 
en vindt plaats op zondag 1 juli om 
15.00 uur. Wie meer wil zien van de 
galerie: www. galeriedekapberg.nl.

Werk van een van de textielkunstenaars.                    Aangeleverde foto

Nieuw plein goed voor rollatorgangers
EGMOND-BINNEN - De inwo-
ners van Egmond-Binnen zijn 
blij met het pas vernieuwde 
pleintje op de hoek van de 
Herenweg en de Abdijlaan. Dat 
bleek vrijdagmiddag tijdens de 
officiële ingebruikname van 
het pleintje en de bijbehorende 
nieuwe bank. 

Het vernieuwde plein is onder-
deel van de gemeentelijke structuur-
visie Egmond-Binnen en een reactie 
op de voormalige situatie, name-
lijk een pleintje met een bult met 
begroeiing. Dit plein was moeilijk 
toegankelijk voor de mensen met 
een rollator, maar die tijd is voor-
bij. Dorpsgenoot Jaap Kramer is 
de drijvende kracht achter het pro-
ject. De vrijwilligers Cor Tervoort, 
Gerard Levering, George Liefting, 
Fred Houtenbos, Frits Sentveld 
en Hans van Denzen maakten de 
bank, voorzien van het gemeente-
wapen van de voormalige gemeente 
Egmond-Binnen en ontworpen door 
Charles Tervoort. Tijdens de inge-
bruikname deed de Bergense wet-
houder Jan Houtenbos het woord. 
Hij verwees naar de saamhorigheid 
en de daadkracht van de inwoners. 
“Zoiets als dit kan alleen maar in 
Egmond-Binnen. Dit plein is een 
mooi vervolg op de bowlingbaan en 
de muziektent.” Enkele tientallen 
inwoners luisterden naar zijn woor-

den en speeches van onder andere 
Jaap Kramer die een zelfgeschreven 
gedicht voorlas. Een speciale uit-
nodiging kregen inwoners met een 
rollator, zij waren maar wat graag 
aanwezig bij dit feestelijke moment. 
Muziekvereniging Eensgezindheid 
verzorgde de muziek en de aanwe-
zigen genoten verder van koffie, 
thee, een koek en een gratis ijsje. 
Riet Zonneveld is een van de inwo-
ners met een rollator. Op het bankje 

genoot ze zichtbaar van het feeste-
lijke moment. “Ik ga hier zeker wel 
regelmatig zitten, hoor.” Tot slot liet 
Jaap Kramer de aanwezigen weten 
dat hij blij is met het eindresultaat 
maar ook wensen heeft. “We willen 
bijvoorbeeld graag de waterpomp 
aan de Abdijlaan hier op het pleintje 
neerzetten. Kijken of dat gaat luk-
ken.”

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Wethouder Jan Houtenbos (links) en Jaap Kramer.  Foto: Evert Visser

 
Adelbertusviering op zondag 1 juli
EGMOND-BINNEN - Een van de jaarlijkse hoogtepunten op de Adelbertusakker is de viering van het 
Adelbertusfeest. Op zondag 1 juli zal het er daarom weer een drukte van belang zijn. Vanuit de Egmonden, maar 
ook van ver daarbuiten, komen de vereerders van Adelbert om zijn jaarlijkse feest te vieren. Enkele honderden 
mensen nemen aan deze viering deel. Hoe het weer ook zal zijn: de viering gaat altijd door! 

Voor de vroege vogels is er om 07.00 uur een ‘stille’ mis op de Adelbertusakker. Tijdens de viering van 10.00 uur 
zal een van de Egmondse koren de zang verzorgen. Net als andere jaren zullen er ook dit keer weer stoelen staan, 
maar als u dat wilt kunt u een eigen stoel meenemen. Weet dat u allen van harte welkom bent. 
De Adelbertusakker is gelegen aan de Sint Adelbertusweg (direct naast huisnummer 31) 1935 EM te Egmond-
Binnen.

Regionaal Knooppunt 
Dementie van start

REGIO - Tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst in de Grote 
Sint-Laurenskerk in Alkmaar 
is op 17 juni jongstleden 
KnooppuntDementie van start 
gegaan. Hier kan iedereen 
terecht die meer wil weten over 
dementie en over het aanbod 
aan zorgmogelijkheden in de 
regio Alkmaar.

KnooppuntDementie bestaat 
o.a. uit de website www.knoop-
puntdementie.nl. Deze bevat alge-
mene informatie, bijvoorbeeld over 
de tien signalen van dementie en 
over het stellen van de diagnose. 
Maar wat de site uniek maakt, is 
dat er een overzicht wordt gebo-
den van het complete en actuele 
zorgaanbod in de regio, afgestemd 
op mensen met dementie en hun  
naasten.

Uiteraard kunnen er via de site 
vragen worden gesteld, die zo snel 
mogelijk door deskundige vrijwilli-
gers worden beantwoord. Voor wie 
liever persoonlijk contact heeft, is 
het Knooppunt op dinsdag- en vrij-
dagmorgen telefonisch bereikbaar. 
De bedoeling is dat er op termijn 
ook een fysiek inlooppunt komt.

KnooppuntDementie is actief 
in alle kernen die vallen onder 
de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Heerhugowaard, Heiloo en 
Langedijk. Het is een initiatief van 
Alzheimer Noord-Kennemerland, 
een van de ongeveer vijftig regi-
onale afdelingen van Alzheimer 
Nederland. KnooppuntDementie 
kon financieel worden gereali-
seerd dankzij de steun van Rotary 
Alkmaar.
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Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl
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sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz, 
Propaangas tankinstallaties

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

De Omloop 24, 1852 RJ Heiloo - Postbus 124, 1850 AC Heiloo
Telefoon 072 535 55 53, fax 072 535 55 51

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

Tel.: 072 533 16 12
Fax: 072 533 16 20

E-mail: info@kleinvarnebroek.nl www.kleinvarnebroek.nl

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

Tel.072-533 51 87 
Mobiel 06-120 56 375

Voor al uw sierhekwerk,
toegangspoorten, 
schoorsteenkappen.
Tevens verkoop van
hekwerkonderdelen

Molenlei 1i, 1921 CX Akersloot
www.smederijhageman.nl

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

gas- en waterinstallaties, verwarming 
riolering, dak- en zinkwerk

De Hoefsmid 33 G Vredenoord 169
1851 PZ Heiloo 1852 WP Heiloo

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 - 
Fax 0251 500225 - Mob. 06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl 

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

Eerste plaatsing € 30,00 
Tweede plaatsing 
€ 20,00 ex. BTW.

Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
Tussentijds veranderen/opzeggen van 

advertentie is niet mogelijk.

De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis. 

De advertentie wordt minimaal eenmaal per maand
geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:

Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Postbus 68, 
1850 AB Heiloo Tel. 072 5330175, Fax 072 5335644

S ta t i onsp le in  3b ,  1851  LN He i l oo
(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
sh l@lvmdes ign .n l ,  www. l vmdes ign .n l

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

ADRES
Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

Heiloo
Voor dames en heren, schakel en automaat
Hoogeweg 17
1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.

Raadhuisweg 9, 1851 JA Heiloo
Telefoon: 06-22465676/072-5322300
www.praktijkintegralegeneeswijze.nl
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BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

Lamoraalweg 69-ind.ter. ”de Weidjes” Egmond a/d Hoef

• Schouwen - Haarden - Kachels.
• Op hout, gas, gel en elektrisch gestookt!
• Zowel voor ’n modern eigentijds als 

voor ’n romantisch of klassiek interieur!
• Maatwerk is onze specialiteit.

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

DE HOVENIER IN 
UW GEMEENTE
DIRK-JAN BEST 
Voor vakwerk op hoog niveau

Holleweg 87 - 1851 KE HEILOO, mobiel: 06 502 33809

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

€ 35,00 
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Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

Telefoon 06 - 42 41 71 10
Laan van Muijs 24, 1852 RD Heiloo

e 40
e 25
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Haardenspecialist De Schouw
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(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

Uw adres voor: Schoenen / Tassen / Sloffen / 
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alle soorten Sleutels / Schoenreparatie etc…
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Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
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S ta t i onsp l e i n  3b ,  1 8 5 1  LN H e i l oo
(072 )  532  46  00 ,  0 6  2 9  044  945  
sh l@l vmdes i gn .n l ,  ww w. l vmde s i gn . n l

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

ADRES
Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

Heiloo
Voor dames en heren, schakel en automaat
Hoogeweg 17
1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

• Hoogeweg 54b • 1851 PJ Heiloo • T 06 1299 8058

w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz, 
Propaangas tankinstallaties

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

De Omloop 24, 1852 RJ Heiloo - Postbus 124, 1850 AC Heiloo
Telefoon 072 535 55 53, fax 072 535 55 51

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

Tel.: 072 533 16 12
Fax: 072 533 16 20

E-mail: info@kleinvarnebroek.nl www.kleinvarnebroek.nl

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

Tel.072-533 51 87 
Mobiel 06-120 56 375

Voor al uw sierhekwerk,
toegangspoorten, 
schoorsteenkappen.
Tevens verkoop van
hekwerkonderdelen

Molenlei 1i, 1921 CX Akersloot
www.smederijhageman.nl

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

gas- en waterinstallaties, verwarming 
riolering, dak- en zinkwerk

De Hoefsmid 33 G Vredenoord 169
1851 PZ Heiloo 1852 WP Heiloo

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 - 
Fax 0251 500225 - Mob. 06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl 

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

Eerste plaatsing € 30,00 
Tweede plaatsing 
€ 20,00 ex. BTW.

Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
Tussentijds veranderen/opzeggen van 

advertentie is niet mogelijk.

De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis. 

De advertentie wordt minimaal eenmaal per maand
geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:

Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Postbus 68, 
1850 AB Heiloo Tel. 072 5330175, Fax 072 5335644

S ta t i onsp le in  3b ,  1851  LN He i l oo
(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
sh l@lvmdes ign .n l ,  www. l vmdes ign .n l

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

ADRES
Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

Heiloo
Voor dames en heren, schakel en automaat
Hoogeweg 17
1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.

HET ADVERTEREN OP DEZE PAGINA LEGT U VOOR MIN. EEN HALF JAAR VAST. PAGINA VERSCHIJNT MIN. 2X P/MND.   1E PLAATSING E 40,-  | 2E PLAATSING E 25,-  | 3E PLAATSING E 10,- | PRIJZEN ZIJN EXCL BTW EN PER MAAND

Een afspraak is
snel gemaakt!

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

VERBOUW - NIEUWBOUW - ONDERHOUD - RAMEN - DEUREN
KOZIJNEN - SCHUIFPUIEN

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

A.S. DEKKER & ZN
Duinweg 4, Egmond Binnen, tel 072 506 50 77
Werkplaats: Handelsweg 5b, tel. 06 51 77 00 30

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

kozijnen onder KOMO-keur.
Stationsweg 13, Heiloo
TEL. 072 5330478 / FAX 072 5338970

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

tel. 533 30 33
Dames T. Luijs, E. Kloosterboer en S. Blokdijk

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

Resie Rutgrink
(gevestigd in pedicurecentrum 
Heiloo, Mariënstein 178a)

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

KÖSTERS BV ELEKTRA/AUDIO/WITGOED
Westerweg 258, Heiloo
tel. 072 5330566 - 
fax 072 5334580

Winkelhof ’t Loo 1  tel. 5338535
Kennemerstraatweg 207  tel. 5331255

Als het écht lekker moet zijn!

Stukadoorswerk voor nieuwbouw en
renovatie.Gestukte, gepleisterde en
klassieke plafonds. Sierverven, sier-
pleisters en plafonds spuiten (spack)P.C.
vloeren en buitengevelisolatiesystemen

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

De Hoefsmid 14 Heiloo 
Tel. 072 533 04 39  
Fax 072 532 31 86
www.fransveldt.nl
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Uw adres voor schoenreparaties, 
sleutels en tassen 

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

Voor uw advertentie(s) in  FULL COLOR
betaalt u maximaal € 50 per maand.

Eerste plaatsing € 30,00 
Tweede plaatsing € 20,00 ex. BTW.

Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
Tussentijds veranderen/opzeggen van 

advertentie is niet mogelijk.

De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis. 

De advertentie wordt minimaal eenmaal per
maand geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:

Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Postbus 68, 
1850 AB Heiloo Tel. 072 5330175, Fax 072 5335644

Autorijschool M&L
- gratis intake-rijtest
- gratis praktijk-herexamen
- theorieweekend
- voordeelpakketten
- spoed-/compactopleiding
- opfriscursus
- instructeurs Martin en Linda

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

“Het Buffettenpaleis”
Een lust voor het oog, een streling voor de tong

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.buffettenpaleis.nl 
tel. 072-5340834  - info@buffettenpaleis.nl

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

Kennemerstraatweg 189, 1851 BE Heiloo T 072 5331818 / info@toyota-heiloo www.debruijnblokker.nl

AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

KENNEMERSTRAATWEG 189, 
HEILOO, 072 533 1818
INFO@TOYOTA-HEILOO.NL

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

Wolvenkoog 5 | 1822 BE Alkmaar | T 072 564 2076 | W haardencentrumalkmaar.nl

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

D O M E I N V A S T G O E D A D V I E S

T E L E F O O N ( 0 7 2 )  5 3 2 1 7 2 1

I N T E R N E T W W W . D O M E I N V A S T G O E D . N L Groot Barlaken 52 - 1851 GD Heiloo

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

Lamoraalweg 69-ind.ter. ”de Weidjes” Egmond a/d Hoef

• Schouwen - Haarden - Kachels.
• Op hout, gas, gel en elektrisch gestookt!
• Zowel voor ’n modern eigentijds als 

voor ’n romantisch of klassiek interieur!
• Maatwerk is onze specialiteit.

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

DE HOVENIER IN 
UW GEMEENTE
DIRK-JAN BEST 
Voor vakwerk op hoog niveau

Holleweg 87 - 1851 KE HEILOO, mobiel: 06 502 33809

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

€ 35,00 
Tweede plaatsing € 20,00 ex. BTW.

Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
Tussentijds veranderen/opzeggen van 

advertentie is niet mogelijk.

De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis. 

De advertentie wordt minimaal eenmaal per maand
geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:

Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Postbus 68, 
1850 AB Heiloo Tel. 072 5330175, Fax 072 5335644

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

Telefoon 06 - 42 41 71 10
Laan van Muijs 24, 1852 RD Heiloo

www.vrolijk-stucadoor.nl

WWW.CHIELOUDEJANS.NL
MAIL@CHIELOUDEJANS.NL

 

ZEVENHUIZERLAAN 95
1851 MT HEILOO •  TEL. 072 5336473

Bent u toe aan een renovatie/verbouwing van uw woning, wij van 
Aannemersbedrijf Danny Teerenstra denken mee en helpen u graag verder

Of het nou gaat om het plaatsen van een dakraam of om een complete 
verbouwing, aanbouw keuken en badkamer, renovatie. Dan bent uw 

bij Aannemersbedrijf Danny Teerenstra aan het goede adres. 
Lid van Bouwgarant en bouwend Nederland, alleen voor kwaliteit.

Voor meer informatie: zie onze website of bel ons. Tel. 025-1670037

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen 
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 / 072-5051337

Graszoden
Tuinaarde 1e kwaliteit!  Potgrond, 
Tuinturf, Zand, Compost, Vulgrond !

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 / 072-5051337

Als kwaliteit een ról speelt...Tevens gazonaanleg

SHOES van den Broek
Simply better walking!

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum | T 0251-650190

www.shoesvandenbroek.com

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

Molenwerf 17, UITGEEST- (0251) 31 41 81 - zonluik@ambiance.nl

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

ADVERTEREN OP 
DEZE PAGINA MAIL NAAR 

VERKOOP@UITKIJKPOST.NL

OF BEL 072 5331072
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Met de klok mee: brons voor Job Beintema, goud voor zowel 
Dave Wesselink als Stan Nijhuis, zilver en brons voor de zusjes 
De Witte en zilver voor Nienke Madderom.              Foto’s © Atletiekunie

Zes podiumplekken 
voor AV Trias na twee 

weekenden NK Atletiek
HEILOO - Op de Nederlandse 
Kampioenschappen Atletiek 
hebben de atleten van AV Trias 
in totaal twee gouden, twee zil-
veren en twee bronzen medail-
les behaald.

In het weekend van 15 tot en 
met 17 juni stonden de junio-
ren aan de start in Emmeloord. 
Dave Wesselink werd Nederlands 
Kampioen 110m horden bij de 
A-junioren in een tijd van 13.76s. 
Hij zal op datzelfde onderdeel uit-
komen op de WK onder 20 jaar in 
Tampere (Finland, 10-15 juli). Stan 
Nijhuis sprong 2 meter hoog, wat 
genoeg was voor de eerste plaats bij 
het hoogspringen bij de B-junioren. 
Hij mag deelnemen aan de EK 
onder 18 jaar in Györ (Hongarije, 

5-8 juli). Een zilveren medaille was 
er voor Nienke Madderom op de 
100m horden bij de B-junioren, zij 
finishte in 14.04s.

Een week later was het in Utrecht 
de beurt aan de senioren. Job 
Beintema snelde in een tijd van 
14.18s naar de derde plek op de 
110m horden. De zusjes De Witte 
bereikten beide de finale van de 
400m. Laura de Witte veroverde 
daarin de bronzen medaille in 
52.90s. Haar zus Lisanne de Witte 
was iets sneller: haar tijd van 52.22s 
was goed voor de zilveren plak. 
Lisanne zal in augustus afreizen 
naar de EK Atletiek in Berlijn, waar-
voor ze zich al eerder dit seizoen 
kwalificeerde.

Tekst: Eline Koenz

Aan belangstelling geen gebrek.                Aangeleverde foto

Feest bij de Terriërs
HEILOO - Het was zondagmid-
dag groot feest bij de Terriërs 
tijdens de huldiging van alle 
kampioenen. En het waren er 
weer veel.

Maar liefst 23 teams zijn dit jaar 
kampioen geworden, in de zaal of 
op het veld (en sommige beiden). 
Alle teams waren aanwezig en wer-
den gehuldigd door burgemeester 
Hans Romeyn, die een prachtig 
Terriërs-shirt met eigen naam ont-
ving. Onder luid applaus van het in 
grote getale toegestroomde publiek 

(vooral ouders) mochten de teams 
een voor een het balkon op, waar de 
burgemeester niet alleen de teams 
feliciteerde, maar ook een persoon-
lijk bericht of boodschap had voor 
elk team.

Naast de ‘bordes-scéne’ kregen 
alle teams een ijsje en het felbegeer-
de ‘K-tje’: een embleem als bewijs 
dat je kampioen geworden bent. Als 
afsluiting was er de groepsfoto met 
alle kampioenen van dit jaar. Op 
naar volgend jaar, hopelijk zijn er 
dan weer zoveel kampioenen.

De kampioensteams:

Zaalhockey: MA2 (meisjes A2), 
MA3, MC2, MC3, JB1 (jongens), D2 
(dames), D5

Veld: MB1, MB2, MB3, MC3, MD3, 
MD4, M6E1, M8E1, M8E3, M8E4, 
JB1, JC1, DJ2 (Dames jong), DB 
(dames veterinnen B)/ combinatie-
team met Castricum), HVB (heren 
veteranen), H1 (Heren).

Tekst: Michiel Ullers

Respectvol met elkaar voetballen, het kan!
HEILOO - Zondag 24 juni werd 
het eerste Walking Football 
toernooi van Heiloo georgani-
seerd. Op de sportvelden van VV 
De Foresters kwamen 13 teams, 
(circa 130 deelnemers van 55+) 
bij elkaar om wedstrijdjes te 
spelen.

Nadat burgemeester Hans 
Romeyn het toernooi opende, trapte 
hij zelf ook nog een balletje. Naast 
onze burgemeester was er nog een 
burgemeester aanwezig. De bur-
gemeester van Opmeer, GertJan 
Nijpels, deed ook zijn uiterste best 
om zijn team aan een overwinning 
te helpen.

De deelnemende teams waren 
verdeeld in twee poules, die een 
halve competitie tegen elkaar speel-
den. Er werd geen score bijgehou-
den en geen winnaar bekendge-
maakt. Oldstars Walking Football 
draait om bewegen en sociaal con-
tact en niet om winnen. De organi-
satie mocht dan wel geen score bij-

houden, natuurlijk deden de teams 
dat tijdens hun wedstrijden wel. 
Ook lieten de deelnemers zien dat 
voetballen ook sportief en met res-
pect voor elkaar gespeeld kan wor-

den. Een voorbeeld voor het betaal-
de voetbal!

Tekst: Yvonne van Stiphout

Burgemeester Hans Romeyn aan de bal.                  Foto: STiP Fotografie

Jongste turnsters GTH 
veroveren acht medailles
HEILOO - Zondag turnden de 
zeven jongste turnsters van 
Gymnastiek- en Turnvereniging 
Heiloo (GTH) de toestelkampi-
oenswedstrijd in Beverwijk. 

Iedereen turnde deze wedstrijd 
twee toestellen. In de eerste wed-
strijd turnden Juul, Mila en Mare de 
wedstrijd. De meisjes begonnen de 
wedstrijd op sprong, hier liet Mare 
twee mooie handstand plat zien, 
wat haar het goud opleverde. Het 
tweede toestel was brug, hier wist 
Juul een strakke oefening te turnen, 
wat ook haar het goud opleverde. 
Op het onderdeel vloer turnde 
Alette een keurige oefening, haar 
score van 13.55 werd ook beloond 
met goud. Alle drie de meisjes heb-
ben een topwedstrijd geturnd. In 

de tweede wedstrijd was het de 
beurt aan Mila, Lisa, Aimée en Zia. 
Zij begonnen de wedstrijd aan brug. 
Lisa liet hier een sterke oefening 
zien (14.10), dit leverde haar het zil-
ver op. De wedstrijd ging verder op 
balk. Zia turnde een goede oefening 
(12.65), Aimée was op dit onder-
deel de beste en ging met goud naar 
huis. Het laatste onderdeel waar 
geturnd werd was de vloer, hier 
turnden zowel Mila (13.90), Aimée 
(14.30) als Lisa (14.20) prachtige 
oefeningen, het werd dan ook een 
GTH-podium op dit onderdeel: 
brons voor Mila, zilver voor Lisa en 
goud voor Aimée. Ook voor deze 
vier meisjes was het een superwed-
strijd. 

Voor meer info: www. 
gthgymnastics.com.

V.l.n.r.: Zia, Alette, Aimée, Lisa, Mila, Mare en Juul. Aangeleverde foto

Pinoccio Tannes Jeugdtoernooi
HEILOO - Verzamel je snorkel, 
flippers en natuurlijk je ten-
nisracket, want van 23 tot en 
met 28 juli vindt het Pinoccio 
Tannes Jeugdtoernooi plaats!

Tennisvereniging Het Vennewater 
Heiloo organiseert dit jaar weer 
het open jeugdtennistoernooi voor 
jongens en meisjes van 8 tot en 
met 18 jaar. Met dit jaar als thema 
‘onderwater’ belooft het weer een 
spetterende week te worden. Naast 
de tennispartijen bestaat de week 
uit een uitgebreid activiteitenpro-
gramma, met o.a. een waterglijbaan, 
elke dag een tennisclinic, BBQ, een 
pannenkoekenavond en een feest-
avond.

Zoals ieder jaar kan er worden 
deelgenomen aan twee onderdelen. 
Inschrijven kan nog t/m 9 juli via 
www.toernooi.nl. Schrijf je snel in, 
want vol is vol!

Wil je meer informatie over het 
toernooi, dan kan je terecht op onze 
Facebookpagina ‘Pinoccio Tannes 
Jeugd’, onze Instagrampagina  
‘tannesjeugdtoernooi’, of mail naar 
tannesjeugd@tvhetvennewater.nl. 
We hopen je daar te zien!

Aangeleverde foto
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* U kunt ons dag en nacht bereiken. 
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

072-5053009 
info@uitvaartverzorging-groot.nl 
www.uitvaartverzorging-groot.nl 

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

Nieuw kunstgebit?

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Gratis controle

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Huisontruimingen &
Seniorenverhuizingen

BEZEMSCHOON OPLEVEREN 

VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef 

kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345
w w w . c a p e l l a - u i t v a a r t v e r z o r g i n g . n l

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

Rijksweg 141, Limmen
Tel. 072 505 32 66

Een nieuwe auto en
de beste inruilprijs 
voor uw occasion?
JA. Juist bij ons!

Rijksweg 141, Limmen
Tel. 072 505 32 66

Banden-service?
Uitlijn-service?
Airco-service?
JA. Juist bij ons!

“Vergeet me niet
ik ben niet ver hier vandaan

je ziet me niet
maar ik blijf naast je staan”.

Na een mooi leven, vervuld van liefde en zorg voor haar gezin 
en haar warme belangstelling voor vele anderen, is van ons 
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Maria Elizabeth
Echtgenote van Piet Mooij in liefdevolle herinnering

Bergen Beverwijk
26 januari 1937 22 juni 2018

 Marlies en Jan

 Caroline
 Jeffrey
 Sharona en Chardy

De Kreek 7
1851 LZ  Heiloo 

De condoleance heeft inmiddels plaatsgevonden en de uitvaart 
is op 27 juni  om 11.30 in de aula van Crematorium Schagen, 
Haringhuizerweg 3. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers 
van Evean Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Bergen Beverwijk
26 januari 1937 22 juni 2018

Marlies en Jan

De Kreek 7
1851 LZ  Heiloo 

De condoleance heeft inmiddels plaatsgevonden en de uitvaart 
is op 27 juni  om 11.30 in de aula van Crematorium Schagen, 
Haringhuizerweg 3. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers 

Caroline
Jeffrey
Sharona en Chardy

1851 LZ  Heiloo 

De condoleance heeft inmiddels plaatsgevonden en de uitvaart 
is op 27 juni  om 11.30 in de aula van Crematorium Schagen, 
Haringhuizerweg 3. 

heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Maria Elizabeth
Echtgenote van Piet Mooij in liefdevolle herinnering

BergenBergen
26 januari 1937

ik ben niet ver hier vandaan
je ziet me niet

maar ik blijf naast je staan”.

Na een mooi leven, vervuld van liefde en zorg voor haar gezin 
en haar warme belangstelling voor vele anderen, is van ons 
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Haar laatste dans is gedanst!

Grietje Oonk-Spaander 
Gré

sinds 1981 weduwe van Ab Oonk 

Obdam                                                         Heiloo
10 juni 1917                                        20 juni 2018

 Mary & Nol 

Frits & Bettie 
Bastiaan & Dominique 

Evelien & Fabian
Willem, Japie 

Sonja 
Marcello & Nancy 

Evi, Nina Mae
Daniela & Mark 
Bes, Chip, Pebbles 

Irene & Dick 
Pim 

Ellena 
Tonny

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. 

Wij bedanken het personeel van De Loet en 
De Amberhof voor de goede zorg die 

onze moeder heeft gekregen. 

Correspondentieadres: Mary van Zeeland-Oonk 
Herman v.d. Berghstraat 40, 2025 GS Haarlem
E-mail: maryvanzeeland@live.nl

“ ‘t Koppie is nog goed hoor! ”

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Margaretha Alida Vos-Eriks

Gré
Weduwe van Jeremias Evert Vos (Miek)

Alkmaar, 25 april 1921 Alkmaar, 26 juni 2018

Grote bewondering hebben wij voor de wijze
waarop moeder zelf de regie in handen heeft genomen, 

toen het leven voor haar ondraaglijk werd.

 Miek en Marianne
     Kasper en Carolien, Sarah, Mark, Mijntje
     Mascha en Willem, James, Noa

 Cees (in herinnering) en Ingrid
     Sandra, Jesse, Daan
     Ellen en Dennis, Lara, Brent

 Hans en Marianne
     Michiel, Tijmen, Evi, Jim
     Robin en Kristel, Joeri, Stan
     Tim en Marian, Jordi

 Paul en Lilian
     Koen en Sylvana
     Thijs

Correspondentieadres:
De Spanring 16
1852 BH  Heiloo

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op vrijdag-
avond 29 juni van 19.00 tot 20.00 uur in de rouwkamer 
van Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar.

De crematie vindt in besloten kring plaats.  

 
Geschokt omdat het zo snel ging en intens  
verdrietig door dit grote verlies, hebben wij on-
verwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve 
zorgzame vrouw, onze lieve moeder, oma en 
overgrootoma

Joke Groot - van Klaveren
Amsterdam,  Alkmaar, 
4 februari 1945 24 juni 2018

 Hans Groot

	 Arnoud	en	Aletta
  Aranka
  Karoy
  Leah

 Edgar en Sandra
  Denise en  Maikel, Kayne
  Romy en Brian 

Correspondentieadres: 
Kleijn Barlaken 15, 1851 CS  Heiloo

Joke is opgebaard in het Yarden Uitvaartcentrum, 
Overkrocht 20 te Alkmaar, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
vrijdag 29 juni om 14.30 uur in het yardenhuis 
van Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen. 

Na	afloop	is	er	gelegenheid	tot	condoleren	in	de	
ontvangkamer aldaar.

Joke	hield	van	witte	bloemen.

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende 
belangstelling, mooie brieven, kaarten en bloemen die wij
mochten ontvangen na het overlijden van mijn man en 
onze vader en opa

Jaap Kaan

We kijken terug op een mooi en waardig afscheid,
helemaal in de stijl van Jaap.

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat hij in 
zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Hanny Kaan-Brink, kinderen en kleinkinderen
 
Heiloo, juni 2018

Tuinonderhoud Jeroen Borst. 
Voor professionele snoei en 
onderhoud voor alle soorten 
tuinen.Bel voor gratis offerte: 
06 - 4180 3734 info@jeroen-
borst.nl www.jeroenborst.nl

 Zaterdag 30 juni Klein an-
tiek te koop door particulier. 
Tevens schilderijlijsten in  
div. maten. Van 12-15 uur  
Oudburgerlaan 61, Heiloo

 
  

  
  

 

 

 

AUTOWASSTRAAT CAR- 
CLEANING HEILOO. Ook 
voor het totaal reinigen van  
uw auto. Nijverheidsweg 19a.  
Ma t/m Vr 08.00 - 17.00 uur.  
Za 09.00 t/m 12.00 uur.  
T: 072-532 0294  
www.carcleaningheiloo.nl

Schilder voor binnen en  
buiten. Mooie prijs.  
Tel: 06 0 1709 0670 
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072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

laat je groeienwww.fortekinderopvang.nl

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

Rijksweg 141, Limmen
Tel. 072 505 32 66

Gratis haal-, breng- 
en
schoonmaakservice?
JA. Juist bij ons!

Rijksweg 141, Limmen
Tel. 072 505 32 66

Heeft u schade? Wij 
regelen alles voor u 
met de verzekering!
JA. Juist bij ons!

Vandaag: 
Anny & Nico Landman 60 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd namens 
 Joyce, Ed, Claire, Quinten, 

 Dennis, Cecile, Luc en Juliette!

BESTE KOOP

WK 2018 TOPPERS

RAADHUISWEG 14
1851 JA HEILOO - TEL. 072 - 5332144

EXPERTS IN SPORT SINDS 1954

www.sporthuishelling.nl 50,00

SR & Kids

50,00

SR & Kids SR & Kids

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt
Vraag naar de voorwaarden

25,00

Heeft u geen 
Uitkijkpost ontvangen?

Dan kunt u contact opnemen met Rodi verspreiding BV: 

tel: 0226-331020
(op donderdag tot 12.00 uur)

De Uitkijkpost wordt iedere woensdag tussen  
09.00 en 21.00 uur huis-aan-huis verspreid.

U kunt de Uitkijkpost ook gratis 
meenemen bij de volgende adressen:

In HEILOO
UITKIJKPOST MEDIA BV Kennemerstraatweg 464

GEMEENTEHUIS HEILOO Raadhuisplein 1
ALBERT HEIJN Winkelhof ‘t Loo 61 

‘T TREFPUNT Abraham du Bois-hof 2
ALBERT HEIJN Rosendaal 95
TEXACO Vennewatersweg 2

BIBLIOTHEEK HEILOO Westerweg 250

LIMMEN:
ALBERT HEIJN  Vuurbaak 1

EGMOND-BINNEN:
DEKA MARKT Abdijlaan 20

EGMOND A/D HOEF:
ALBERT HEIJN  Nw. Egmonderstraatweg 1-7

EGMOND AAN ZEE:
PRINS HENDRIK STICHTING

AKERSLOOT:
DEEN BAKKERIJ VAN BAAR Kerklaan 14 Akersloot

 MOVE Churchillplein 1 Akersloot

 Ambachtelijke schilder, 35 
jaar ervaring, heeft nog tijd 
over voor al uw schilder-en 
sauswerk, behangen, dak-
reparatie. Inges.KvK. Vrijbl.
prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

 Massage,heerlijk ter ontspan-
ning! Heilzaam tegen RUG of 
NEK pijn. Therme warme olie.
Veel ervaring En leuke benade-
ring. VOORDELIG E30,- HEEL 
UUR! Center Care Slimpad 36 
Heiloo 0725334906

 Op zoek naar kwaliteit en 
betrouwbaarheid? Jan Baltus 
schilderwerken in Limmen 
voor al uw schilder en saus-
werk. Mail janbaltus@hotmail.
com Tel: 06 - 4009 5081

 MEUBELSTOFFEERDERIJ 
VAN ‘T VEER. Bel of app voor 
een gratis offerte: 06 - 3645 
8012 www.jandemeubelstof-
feerder.nl

  366 soorten stofzuigerzakken 
+ onderdelen koop je op de 
markt, woensdag in Heiloo. 
STOFZUIGERKRAAM 
 
DROOGLOOPMATTEN 
nieuwste kleuren en ook op 
maat leverbaar. Info 
STOFZUIGERKRAAM

Grote collectie gebruikte elek-
trische fietsen v.a. € 500. 
Bosman Tweewielers 
Westerweg 295, Heiloo 
072 5331241 
www.bosmantweewielers.nl

Grote sortering gebruikte 
dames- en herenfietsen. 
Bosman Tweewielers 
Westerweg 295, Heiloo 
072 5331241 
www.bosmantweewielers.nl

PIANOLES BIJ U THUIS 
De lessen zijn deskundig, 
ontspannen, en op maat  
gemaakt voor elke leeftijd. 
Info? 06-38279213 

T.k. zwarte vleugel in prima 
staat, 2 x per jaar gestemd. 
Lengte 1,90 m. Merk Estonia. 
Van part. 072 5334839 of 06 
26068800

KRINGLOOP HEILOO is de 
leukste en goedkoopste! Kin-
derkleding €0,50, alle kleding 
€2 (muv jassen) alle boeken 
€1, dvd’s €1, cd’s €0,50, glazen 
€0,30, 7 meter strips €1, veel 
meubels, kleingoed. DI t/m Za 
10-5 De Oude Werf 7, nabij 
Karwei. Ook inbreng. 072 - 
5334000 Kijk op KRINGLOOP-
HEILOO.NL 

Voor al het behangen en  
sauzen. Tel: 06 - 1959 5863 

Gevr. KLEDING, schoenen, 
linnengoed en leuke spulletjes 
voor HONG.-ROEMENIE. 
Wordt opgehaald. Fam. Burge-
ring T: 072 - 506 9052

VAN GOGH’S IRIS HOVE-
NIERS, voor al uw tuinwerk-
zaamheden, onderhoud, 
aanleg, ontwerp en sierbe-
strating. T: 072 533 6002 www.
iristuinen.nl

Originele woonartikelen Mooi 
oud of trendy nieuw Cadeaus 
al vanaf E2,-! Deze week 
EXTRA aanbiedingen! Center 
Design,Slimpad 36 Heiloo Kijk 
eens op MARKTPLAATS!

Zangles in Heiloo. Privé of 
met twee; kids of volwassenen, 
beginners en gevorderden. 
Gratis proefles. www.zingje-
mee.nl 06-48116691

BARRY DE VRIES AUTO’S. 
In- en Verkoop. 
www.barrydevriesautos.nl 
De Wagenmaker 12, 1851 PX 
Heiloo. Tel: 06-2159 8809

Part. biedt aan mooi inge-
lijste houtsneden en etsen 
van Graadt van Roggen 072-
5334839 of 06-26068800.

TUINONDERHOUD. Geen 
tijd? Teveel werk? Erva-
ren tuinliefhebber met top 
tuingereedschap helpt u met 
DESKUNDIG snoeien en het 
klaarmaken van uw tuin. 
Snoeien van struiken, bomen 
en het strak knippen van ha-
gen, heggen, buxusbollen etc. 
+ het afvoeren van tuinafval. T: 
06 - 1827 8367
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www.greeuw.nl | 072 - 210 03 30
Greeuw Airconditioning, Wezelkoog 3, 1822 BL Alkmaar

Mitsubishi wandmodel SRK-ZS-S 2.5 kW
✔ Koelvermogen: 2,5 kW (1,0 ~ 3,0)
✔ Verwarmvermogen: 3,2 kW (0,9 ~ 4,24)
✔ 5 jaar garantie!
✔ Inclusief afstandsbediening
✔  Inclusief montage 

(snelle montage in overleg mogelijk!)

Warm hè? 
WIJ ZORGEN VOOR VERKOELING!

€ 1.375,-
 Incl. 21% BTW

365 dagen per jaar open (ook in het weekend!) 
Onderhoud bestaande airconditioning systemen 

Ook levering èn installeren lucht,- water,- warmtepompen


