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Regelmatig waren er activiteiten en festiviteiten op Kampeerterrein Groot. Op de achtergrond 
huizen aan de Schuine Hondsbosschelaan.        Foto: familiearchief Jaap de Graaf

Presentatie over voormalig 
kampeerterrein aan de Holleweg

HEILOO - Op zaterdag 7 
juli om 15.00 uur verzorgt 
de Historische Vereniging 
Heiloo in de oudheidkamer 
(Bergeonstraat 30) een presen-
tatie over het voormalig kam-
peerterrein aan de Holleweg. 
De toegang is gratis en de koffie 
staat klaar.

Wist u dat er midden in Heiloo 
van 1950 tot 1976 aan de Holleweg 
een kampeerterrein was? En dat 
daar veel mensen uit Amsterdam 
in de zomer een onvergetelijke 
tijd doorbrachten? Velen van hen 
brachten er jarenlang de zomer-

maanden door. De vrouwen vaak de 
hele week, de mannen kwamen ‘s 
avonds en in het weekend. Midden 
in het dorp, zonder elektriciteit, met 
water uit de pomp, elke dag de vlag 
hijsen, spelletjes voor de kinderen, 
geen wifi, geen mobiel… Kom daar 
nu nog eens om.

Het terrein in de driehoek tussen 
de Holleweg, de Bergeonstraat en 
de Schuine Hondsbosschelaan telde 
23 tenthuisjes. Bedenk wel, huisjes 
zonder stroom, dus in voor- en nazo-
mer kans op kou en ‘s avonds alleen 
een klein gaslampje als verlichting. 
Aan het einde van het kampeersei-

zoen werden de huisjes afgebroken 
en opgeslagen. Later mochten de 
huisjes van plaatmateriaal het hele 
jaar blijven staan. Helaas kwam er 
in 1976 een einde aan bijna 30 jaar 
kampeergenoegen. De PEN (het 
elektriciteitsbedrijf) had het terrein 
nodig. Veel mensen van het terrein 
bleven Heiloo trouw, zij verhuisden 
mee naar het kampeerterrein aan de 
Slootenslaan. Zelfs nu nog komen 
daar mensen die ooit een huisje op 
Kampeerterrein Groot hadden. 

De presentatie zal een ode zijn aan 
de kleine genoegens van een ware 
idylle in Heiloo.

Keurslager Jongbloed wordt 
Keurslagerij Burger

HEILOO – Keurslager Jongbloed 
in winkelcentrum Het Hoekstuk 
wordt overgenomen door 
Keurslagerij Burger. Jos en 
Marja Jongbloed zijn per 1 juli 
gestopt met hun zaak waar ze 
bijna 27 jaar vol overgave in 
hebben gewerkt. 

De nieuwe eigenaar is geen onbe-
kende in de omgeving. Keurslagerij 
Burger van eigenaren Marcel 
Scholten en Pieter Krom heeft reeds 
twee filialen. Marcel runt sinds 1998 
de zaak in winkelcentrum ‘t Loo en 
Pieter sinds 2005 die in Egmond 
aan den Hoef. Met dit derde filiaal 
op wederom een mooie locatie kun-
nen zij nog meer klanten kennis 
laten maken met hun assortiment. 
Heilooër slager Bert Niesten wordt 
het gezicht van deze nieuwe vesti-
ging.

Kwaliteit van de Keurslager
Wat hetzelfde blijft is het keur-

merk Keurslagerij. Dit keurmerk 
staat voor hoge kwaliteitseisen 
en goede service. Uiteraard wor-
den er altijd verse ingrediënten 
gebruikt voor de beste kwaliteit. 
Een keurslager heeft passie voor 
het vak en dat proef je als consu-
ment. In de eigen worstenmakerij 
van Keurslagerij Burger worden 
dagelijks de beste ambachtelijke 

producten bereid, zoals grillworst, 
ham en metworst. Naast vlees en 
vleeswaren zijn er de specialiteiten 
en ook heerlijke maaltijden waaron-
der diverse stampotten en heerlijk 
gevulde stokbroden. Ook bijna alle 
barbecuespecialiteiten worden vers 
bereid, zoals de kipwave, kipsaté, 
kip met zontomaatjes en meer.

Een bedankje voor de klant
Met de komst van winkelcentrum 

Het Hoekstuk in Heiloo besloten 
Jos en Marja Jongbloed bijna 27 
jaar geleden om een eigen zaak te 
starten. In al die jaren hebben zij 
uiteraard vele mensen voorzien 
van het beste vlees en de lekkerste 
vleeswaren. Bij deze bedanken ze 
iedereen voor hun trouwe klandi-
zie en zij wensen de nieuwe eige-
naren veel succes. Zaterdag 30 juni 
was de laatste werkdag van Jos. Na 
een paar dagen voor herinrichting 
is Keurslagerij Burger open vanaf 
5 juli. Vanaf morgen kunt u onder 
meer de heerlijke metworst, naar 
het verkregen recept van de worst-
maker van Jos, komen proeven in 
de marktkraam voor de winkel. Ook 
zit er een halve metworst bij de ope-
ningsknaller. Zie de advertentie op 
de achterpagina voor de openings-
aanbieding en winactie.

                              Tekst: Natalie Bottemanne

V.l.n.r. Marcel Scholten, Jos en Marja Jongbloed, Pieter Krom.
                     Foto: Natalie Bottemanne

Let op: fictief artikel 
elders in deze krant

HEILOO - Uitkijkpost Media 
bv werkt mee aan het project 
Workshop De Ontdekkingsreis 
(WDO). WDO biedt leerlingen 
coaching op het gebied van 
filmacteren, evenals de ervaring 
een film te maken met profes-
sionele filmmakers, die in pre-
mière gaat in de Vue-bioscoop 
in Heerhugowaard of Alkmaar. 
WDO is een groot avontuur en 
een unieke kans voor alle kin-
deren in de bovenbouw. Via dit 
project bieden we kinderen een 
inkijkje in de filmwereld, zonder 
dat ze audities hoeven doen. 
Tevens kunnen ze op sociaal en 
emotioneel gebied grote stap-
pen zetten. In het kader van het 
WDO-project op basisschool De 
Duif, plaatsen we in deze krant 
op pagina 5 een fictief artikel 
met als naam ‘Zoekactie vermiste 
Heilooër jongen zonder resultaat’. 
Dit artikel speelt een rol in het 
WDO-project van De Duif en is 
dus puur fictief.

HEILOO - Kermis 2018 zit er weer op! Heiloo heeft vier zonnige 
dagen lang met volle teugen genoten van attracties en gezellig-
heid. Voor groot en klein een topweekend, de kleine Boris heeft 
alles gegeven....       Foto: Marylou Rood

Kermis 2018, volop genieten

J A A R G A N G  8 4  /  N U M M E R  2 7

op Landgoed Willibrordus

EXCLUSIEF BIJ DE BIOLOGISCHE SLAGER

SPARERIBS 
KANT & KLAAR

100 gram € 1,25
VLEESWARENTRIO 

ARDENNERHAM 
GEBRADEN GEHAKT

GEBRADEN PROCUREUR 
samen € 5,99  

Burgemeester Mooijstr. 29  
Castricum Tel. 0251-652430

OPENINGSTIJDEN
MA 08.30 - 12.00   13.00 - 17.30 uur
DI 08.30 - 12.00   13.00 - 17.30 uur 
WO     gesloten
DO 09.00 - 12.00         gesloten
VR 09.00 - 12.00   13.00 - 14.30 uur

Wegens zomervakantie
verschijnt er 

GÉÉN KRANT  
op 1 AUGUSTUS 

en 15 AUGUSTUS
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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 

de Paulus in Heiloo

Eindelijk de ideale oplossing 

voor jonge werkende ouders!

Nieuw!

Ontwikkelingsgerichte opvang•
vanuit thema’s die passen bij
de belevingswereld van
kinderen
Doorgaande ontwikkelingslijn•
naar basisonderwijs 
Opvang op ma en do van 8.30•
tot 12.00 uur. Dagen en uren
kunnen uitgebreid worden
naar behoefte
Heeft u aanvullende wensen?•
Laat het ons weten
Meer informatie?•
jona.kiewiet@blosse.nl

Aanmelden:
klantcontact@blosse.nl 
072 56 60 200

Geesterweg 10 (recht tegenover de molen)
1911 NB Uitgeest

Tel. (0251) 31 47 50 • info@bakro.nl 

WWW.BAKRO.NL

Bakkum & Krook levert vanuit een grote showroom in 
Uitgeest al meer dan 50 jaar tegels, sanitair en complete 
badkamers. Ons bedrijf kenmerkt zich voorts door het 
leveren van hoge kwaliteit en deze hoge kwaliteitseisen 
stellen wij ook aan onze medewerkers.

Wegens uitbreiding zoeken wij per direct een 

REPRESENTATIEVE,  
VAKBEKWAME VERKOPER M/V

(PARTTIME) 

voor onze showroom voor de verkoop van tegels en 
sanitair en het ondersteunen van ons verkoopteam op 
zaterdag. 

Wij vragen van je:
• Verkoopervaring, bij voorkeur in dezelfde branche
• Kennis van webbeheer
• MBO+/HBO werk- en denkniveau
• Een flexibele instelling
• Zelfstandigheid

Wij bieden je:
• Marktconform salaris
• Overige arbeidsvoorwaarden volgens cao Wonen
• Een hoge mate van zelfstandigheid en een fijne, 

informele werkomgeving
• Interessant en afwisselend werk
• Mogelijkheid tot uitbreiding van de uren
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Solliciteren:
Je kunt je sollicitatiebrief met CV sturen naar Bakro BV, 
Geesterweg 10, 1911 NB Uitgeest, tav de heer E. Bakkum. 
Per e-mail mag ook: info@bakro.nl.

VOOR EEN GOED GESPREK 
OVER VOEDING EN DIEET

Fysio Heiloo, Slimpad 16A,  
1851 LB Heiloo tel: 075-6411672 
(bereikbaar tussen 8.00-17.00 u.) 

e: info@alimentum.nl  
w: www.alimentum.nl 

diëtisten: Fabienne Al en
Ingeborg Schoof Groefsema 

Al sinds 2010  
bezorgt  

‘t Kookhuis

DE LEKKERSTE 
GERECHTEN  
GEWOON BIJ  
JOU THUIS!

Verse en huisgemaakte  
salades, soepen, bio burgers 

en nog veel meer.  
Van woensdag t/m zondag 

van 17.00 tot 21.00

www.kookhuislimmen.nl 
T. 072-505 5186

Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

GROEPSUITJE
samen sportief uit 
BOWL–EAT–DRINK  
€ 25,- p.p., all-in.  

BOWLING 
RESTAURANT HEILOO 

tel. 0725331992 
HEILOO’S GROOTSTE 
UITGAANSCENTRUM

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 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, lichtmeta-
len velgen, automatisch open dak, 
radio AUX/USB, Bluetooth, toe-
renteller, CV met AB, aircondi-
tioning, in hoogte verstel-
bare bestuurdersstoel, 
snelheidsbegrenzer, 
audiobediening op 
stuurwiel, parkeerca-
mera achter, multi-
mediascherm, privacy 
glass, etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE3 JAAR

W
elektr.ramen voor, elektr.spiegels, lichtmeta-
len velgen, automatisch open dak, 
radio AUX/USB, Bluetooth, toe-
renteller, CV met AB, aircondi-
tioning, in hoogte verstel-
bare bestuurdersstoel, 

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA VERSO 7-PERS. € 18.950*
1.8 VVT-i Business

zilver metallic, ’13, 74.609 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd en 
inklapbaar), climate- en cruise control, navigatiesysteem, 
parkeerhulpcamera achter, Bluetooth, 
lichtmetalen velgen, mistlampen 
voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

I
O
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parkeerhulpcamera achter, Bluetooth, 
lichtmetalen velgen, mistlampen 
voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/

telefoonbediening op 

en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc. * RIJKLAARPRIJS!

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA YARIS € 6.950*
1.3 VVT-i Sol 5-drs

zilvergrijs metallic, ’07, 71.295 km, ABS, 7 airbags, stuur-
bekrachtiging, elektr.ramen voor, 
elektr.spiegels (verwarmd), 
airconditioning, TREK-
HAAK, radio/cd-spe-
ler, boordcomputer, 
in hoogte verstel-
bare bestuurders-
stoel, mistlampen 
voor, etc.etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

A
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bekrachtiging, elektr.ramen voor, 
elektr.spiegels (verwarmd), 
airconditioning, TREK-
HAAK, radio/cd-spe-

* RIJKLAARPRIJS!

O
C
C
A
S
I
O
N

TOYOTA AURIS AUTOMAAT € 12.450*
1.8 Hybrid Dynamic Business

zwart metallic, ’11, 45.317 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd 
en inklapbaar), climate- en cruise control, navigatiesys-
teem, parkeerhulpcamera achter, TREKHAAK, smartkey, 
parkeersensoren achter, Bluetooth, 
lichtmetalen velgen, mistlampen 
voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audiobe-
diening op stuurwiel, 
in hoogte en diepte 
verstelbaar lederen 
stuurwiel, etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

O
N

parkeersensoren achter, Bluetooth, 
lichtmetalen velgen, mistlampen 
voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/

* 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
S
I
O
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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 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

OTOYOTA YARIS € 6.950*

A

O
N

* RIJKLAARPRIJS!

zilvergrijs metallic, ’03, 89.418 km, ABS, 4 airbags, stuur-

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, 

BOVAG
GARANTIE6 MND

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 

VERKOCHT

VAKANTIE 
ZAT 28 JULI

T/M DO 16 AUG
Tip: maak tijdig

uw afspraak
dinsdag 24 juli
extra open..!

06 288 655 09
Kerkweg 42

LimmenDames- Heren & Kinderen

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



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 in Heemstede geboren en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Daarna 
ben ik een jaar in de VS en een paar jaar in Leiden geweest waar ik Engels 
studeerde. Door de studie leerde ik mijn (Engels)man kennen met het 
gevolg dat ik naar Engeland verhuisde. Daar werden onze zoon Charles 
en dochter Nelleke geboren. Toen mijn man overgeplaatst werd naar Am-
sterdam, kwamen we in Heiloo terecht.We wonen nu al 43 jaar in hetzelfde 
huis en willen nooit meer weg uit dit mooie dorp.

2. Als je hobby je werk was,welk beroep zou je dan nu hebben?
Dit vind ik een moeilijke vraag voor iemand van 80, want eigenlijk wil ik 
nu helemaal geen beroep meer uitoefenen. Tenzij een paar dagen per jaar 
spijkeroma zijn een beroep is, dan kies ik dat!

3. Wie zou je eens graag ontmoeten?
Jane Goodall. Ik bewonder haar enorme doorzettingsvermogen om te doen 
wat ze echt wilde, hoe ze jarenlang chimpansees in het wild bestudeerde en 
daar veel over dieren en de natuur leerde begrijpen. Ze is nu in de tachtig 
maar ze reist nog steeds de wereld rond en geeft lezingen over haar ervarin-
gen. Vooral jongeren probeert ze te inspireren met haar ‘roots and shoots’ 
programma. Die boeiende, humoristische en positieve vrouw zou ik graag 
eens ontmoeten en horen spreken.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
De hele dag met een vriendinnetje en onze hond in het bos in Heemstede 
ronddwalen en allerlei spannende fantasieavonturen beleven, zoals dieren 
die gered moesten worden, boze tovenaars die ons probeerden te vangen, 
prinsen en feeën enzovoort, fantastisch! Het vriendinnetje kwam elke zo-
mer en winter bij ons logeren en zo hebben we veel dagen in Groenendaal 
doorgebracht. Dat durfde men toen kennelijk nog, twee meisjes van een 
jaar of 10 alleen in het bos laten spelen!

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Het park aan de westrand van Heiloo, als je uitkijkt over het water en het 
riet en de velden en in de verte de duinen ziet, prachtig.

6. Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Voor niet veel, maar wel als de meesjes gaan uitvliegen en je ze om de beurt 
uit het nestkastje ziet kijken en uiteindelijk die sprong ziet maken.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Het was geen direct advies maar meer iets dat ik van mijn moeder geleerd 
heb. Neem de tijd om naar mensen te luisteren, echt luisteren, en oordeel 
niet te snel. Probeer het gezichtspunt van de ander te begrijpen, ook als je 
het er niet mee eens bent, maar probeer wel jouw standpunt uit te leggen. 
Ik haat dan ook dat laffe anonieme, ondoordachte veroordelen en bedrei-
gen op Facebook.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Paul’s persoonlijke vraag aan mij gaat over vrijwilligerswerk en zo kwam 
ik op dit antwoord: als vrijwilliger heb ik padden en salamanders de straat 
overgezet en vleermuizen geteld. En een jaar of zeven, acht geleden heb ik 
me opgegeven als vrijwilliger voor de palliatieve terminale zorg thuis. Daar 
wilden ze me niet hebben, omdat ik wel geschikt maar té oud gevonden 
werd om er nog mee te beginnen! Dat was wel even slikken, maar nu besef 
ik dat ze gelijk hadden.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Ik zou (sorry, jongens!) een algemeen vuurwerkverbod willen instellen.

10. Persoonlijke vraag van Paul Steenhoek:
“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?”

Het vrijwilligerswerk dat ik gedaan heb gaf altijd voldoening. Ik vind 
Timmerdorp echt een feest. Zonder vrijwilligers zou er niet eens een Tim-
merdorp voor die 600 kinderen zijn! Vrijwilligerswerk is ook belangrijk, 
er zijn op allerlei gebieden vrijwilligers bezig en ook nodig: in de zorg, bij 
activiteiten in het Trefpunt, bij de brandweer, als mantelzorgers, extra aan-
dacht voor alleenstaanden, de rolstoelbus die mensen vervoert die anders 
nergens heen kunnen enzovoort. Als er geen vrijwilligers waren, zouden al 
die dingen er niet zijn en zou het leven voor veel mensen een stuk minder 
makkelijk zijn. Dus iedereen die de mogelijkheid en tijd heeft: kijk eens op 
de lange lijst van Vrijwilligerswerk Stichting Welzijn Heiloo.

11. Ik geef de vragen door aan Anita Jonker. Mijn vraag is:
“Beste Anita, je geeft al jaren zwemles aan oud en jong, van trimmen tot 
babyzwemmen, van aquajoggen tot reactiveren. Mijn vraag: hoe ben jij 
ertoe gekomen om dit beroep te kiezen en hoe krijg je het voor elkaar om 
elke keer weer andere manieren van zwemmen en andere oefeningen te 
bedenken en om altijd opgewekt te blijven, hoe langzaam en gebrekkig we 
soms ook zijn?”

Tien vragen aan...

Heleen
Corbett

Volg de Uitkijkpost ook op

Uitkijkpost verschijnt op woensdag 
huis-aan-huis in een oplage van 18.500 
exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-
Binnen en Egmond aan den Hoef.

© Op de teksten, de foto's en het ontwerp 
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A D V E R T E N T I E

Mega Family Bootcamp op 
Landgoed Willibrordus

HEILOO - Zondag 8 juli wordt 
op Landgoed Willibrordus een 
Mega Family Bootcamp en een 
Warrior Bootcamp georgani-
seerd. Dit evenement is een 
samenwerking tussen Fitclub 
Heiloo en Fitnesscentrum 
Heiloo. Het thema is ‘Iedereen 
doet mee’. Dit is geheel vanuit 
de filosofie van Appeltje Eitje, 
waar Fitclub Heiloo vanaf het 
eerste moment partner van is.

Tijdens het Appeltje Eitje Café, 
in april van dit jaar, mocht de 
organisatie van de bootcamps een 
cheque ontvangen om dit evene-
ment tot stand te brengen. Hiermee 
willen ze een goed doel steunen. 
Fitnesscentrum Heiloo en Fitclub 
Heiloo hebben gekozen om de 
opbrengst van deze dag te doen 
toekomen aan voetbalclub De 
Barre Bullen. Voetbalclub De Barre 
Bullen is in 2010 ontstaan omdat 
cliënten, woonachtig op Landgoed 
Willibrordus, aangaven te willen 
voetballen. Dit doen zij nu weke-
lijks.

Het voetbalveld Olvendijk op het 
Landgoed is de plaats waar beide 
bootcamps zullen plaatsvinden. De 
Family Bootcamp start om 10.00 
uur en de Warrior Bootcamp om 
11.30 uur. Deelname kost € 5,- per 
persoon en voor kinderen t/m 12 
jaar is deelname gratis. Bij inschrij-
ving krijgt men een lot, een sport-
drank en een herstelshake.

Het is de bedoeling dat hele gezin-
nen meedoen, vader, moeder, oma, 
opa, maar natuurlijk ook de kids. 
Voor kinderen die nog te jong zijn 
om aan de bootcamp mee te doen 
is er ook veel te doen. Er is die dag 
een luchtkussen aanwezig, de kin-
deren kunnen geschminkt worden 
of ze kunnen aan het spijkerpoepen 
meedoen.

Naast de Family Bootcamp kan 
er ook meegedaan worden aan de 
Warrior Bootcamp. Deze is voor 
individuen die hun grens op willen 
zoeken. En last but not least is er 
ook een loterij, daarmee is onder 
andere een jaarabonnement voor 
het hele gezin bij zwembad Het 
Baafje te winnen. Naast zwembad 
Het Baafje zijn er nog andere spon-
soren: Jottum Kinderschoenen, 

Bloemen bij Kim, Salon 81, Albert 
Heijn Ypestein en IJssalon Pinoccio.

Als afsluiting van de dag kan men 
deelnemen aan een spel waarbij 
door de deelnemers zo snel moge-
lijk met sponzen water van de 
ene kant naar de andere gebracht 
moet worden. Ook hiermee valt 
een leuke prijs te winnen. Maarten 
Nieuwmeijer van Fitclub Heiloo: 
“We hebben inmiddels twintig aan-
meldingen binnen. Het doel is meer 
dan honderd, voor minder doen we 
het niet.”

Wilt u zich aanmelden dan kunt 
u dat doen via de Facebookpagina 
van Fitclub Heiloo.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Lekker trainen in de buitenlucht.   Foto: STiP Fotografie

Juf Marieke neemt afscheid
HEILOO - Na vele jaren op de Willibrordschool te hebben gewerkt, neemt 
juf Marieke afscheid van onze school! Juf Marieke heeft de afgelopen 24 
jaar gewerkt op de Willibrordschool. Hier heeft zij de kinderen veel bijge-
bracht. Zo hebben vele kinderen mede dankzij haar leren lezen, rekenen 
en schrijven, maar ook veel creatieve vaardigheden zoals kleien, vouwen 
en knutselen. Ze heeft genoten van de kinderen en alles wat het onderwijs 
met zich heeft meegebracht. 

Toch is het moment nu daar: er breekt een 
nieuwe fase in haar leven aan. Ondanks al 
het plezier dat zij op de Willibrord heeft 
gehad, gaat zij nu genieten van haar welver-
diende pensioen. We zullen haar missen! 
Tijdens het eindejaarsfeest is er de mogelijk-
heid haar de hand te schudden en mooie 
herinneringen aan de Willibrord op te halen. 
Het gezellige feest, dat voor de kinderen 
altijd een mooie afsluiting van het school-
jaar is, wordt mooi aangekleed door diverse 
optredens. De ouderraad zorgt (tegen een 
kleine bijdrage) voor de innerlijke mens. 
Wilt u hierbij zijn? U bent welkom op vrijdag 
13 juli van 16.00 tot 19.00 uur. Juf Marieke.

Aangeleverde foto

U I T K I J K P O S T 34  J U L I  2 0 1 8  

** t.w.v. 14,95!
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(bij 2 stuks Gratis Sauna Cheque  

t.w.v. € 34,50 OP = OP !)

 Spaaractie juli 2018 

6 juli t/m 14 juli Tour de France Croissants 3+1 Gratis 

Week 29 Aardbeien Deense Krakeling € 2,10

Week 30 Abrikozen Tour Taartje 5 pers. € 8,95 

Week 31 Kokos Makronen (per pakje) € 4,75

Maandaanbieding  Vikorn Meergranen Brood (per stuk) € 3,40

Gratis Slow Koffie Pakket**   
bij een volle nieuwe spaarkaart !!! 

Bij inlevering van een volle stempelkaart 
in de maand juli krijgt u dit Slow Koffie 
Pakket helemaal voor niks. 

Lekker om in  
de vakantie  
af en toe  
1 óf 2 kopjes  
koffie te  
zetten !

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 in Heemstede geboren en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Daarna 
ben ik een jaar in de VS en een paar jaar in Leiden geweest waar ik Engels 
studeerde. Door de studie leerde ik mijn (Engels)man kennen met het 
gevolg dat ik naar Engeland verhuisde. Daar werden onze zoon Charles 
en dochter Nelleke geboren. Toen mijn man overgeplaatst werd naar Am-
sterdam, kwamen we in Heiloo terecht.We wonen nu al 43 jaar in hetzelfde 
huis en willen nooit meer weg uit dit mooie dorp.

2. Als je hobby je werk was,welk beroep zou je dan nu hebben?
Dit vind ik een moeilijke vraag voor iemand van 80, want eigenlijk wil ik 
nu helemaal geen beroep meer uitoefenen. Tenzij een paar dagen per jaar 
spijkeroma zijn een beroep is, dan kies ik dat!

3. Wie zou je eens graag ontmoeten?
Jane Goodall. Ik bewonder haar enorme doorzettingsvermogen om te doen 
wat ze echt wilde, hoe ze jarenlang chimpansees in het wild bestudeerde en 
daar veel over dieren en de natuur leerde begrijpen. Ze is nu in de tachtig 
maar ze reist nog steeds de wereld rond en geeft lezingen over haar ervarin-
gen. Vooral jongeren probeert ze te inspireren met haar ‘roots and shoots’ 
programma. Die boeiende, humoristische en positieve vrouw zou ik graag 
eens ontmoeten en horen spreken.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
De hele dag met een vriendinnetje en onze hond in het bos in Heemstede 
ronddwalen en allerlei spannende fantasieavonturen beleven, zoals dieren 
die gered moesten worden, boze tovenaars die ons probeerden te vangen, 
prinsen en feeën enzovoort, fantastisch! Het vriendinnetje kwam elke zo-
mer en winter bij ons logeren en zo hebben we veel dagen in Groenendaal 
doorgebracht. Dat durfde men toen kennelijk nog, twee meisjes van een 
jaar of 10 alleen in het bos laten spelen!

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Het park aan de westrand van Heiloo, als je uitkijkt over het water en het 
riet en de velden en in de verte de duinen ziet, prachtig.

6. Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Voor niet veel, maar wel als de meesjes gaan uitvliegen en je ze om de beurt 
uit het nestkastje ziet kijken en uiteindelijk die sprong ziet maken.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Het was geen direct advies maar meer iets dat ik van mijn moeder geleerd 
heb. Neem de tijd om naar mensen te luisteren, echt luisteren, en oordeel 
niet te snel. Probeer het gezichtspunt van de ander te begrijpen, ook als je 
het er niet mee eens bent, maar probeer wel jouw standpunt uit te leggen. 
Ik haat dan ook dat laffe anonieme, ondoordachte veroordelen en bedrei-
gen op Facebook.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Paul’s persoonlijke vraag aan mij gaat over vrijwilligerswerk en zo kwam 
ik op dit antwoord: als vrijwilliger heb ik padden en salamanders de straat 
overgezet en vleermuizen geteld. En een jaar of zeven, acht geleden heb ik 
me opgegeven als vrijwilliger voor de palliatieve terminale zorg thuis. Daar 
wilden ze me niet hebben, omdat ik wel geschikt maar té oud gevonden 
werd om er nog mee te beginnen! Dat was wel even slikken, maar nu besef 
ik dat ze gelijk hadden.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Ik zou (sorry, jongens!) een algemeen vuurwerkverbod willen instellen.

10. Persoonlijke vraag van Paul Steenhoek:
“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?”

Het vrijwilligerswerk dat ik gedaan heb gaf altijd voldoening. Ik vind 
Timmerdorp echt een feest. Zonder vrijwilligers zou er niet eens een Tim-
merdorp voor die 600 kinderen zijn! Vrijwilligerswerk is ook belangrijk, 
er zijn op allerlei gebieden vrijwilligers bezig en ook nodig: in de zorg, bij 
activiteiten in het Trefpunt, bij de brandweer, als mantelzorgers, extra aan-
dacht voor alleenstaanden, de rolstoelbus die mensen vervoert die anders 
nergens heen kunnen enzovoort. Als er geen vrijwilligers waren, zouden al 
die dingen er niet zijn en zou het leven voor veel mensen een stuk minder 
makkelijk zijn. Dus iedereen die de mogelijkheid en tijd heeft: kijk eens op 
de lange lijst van Vrijwilligerswerk Stichting Welzijn Heiloo.

11. Ik geef de vragen door aan Anita Jonker. Mijn vraag is:
“Beste Anita, je geeft al jaren zwemles aan oud en jong, van trimmen tot 
babyzwemmen, van aquajoggen tot reactiveren. Mijn vraag: hoe ben jij 
ertoe gekomen om dit beroep te kiezen en hoe krijg je het voor elkaar om 
elke keer weer andere manieren van zwemmen en andere oefeningen te 
bedenken en om altijd opgewekt te blijven, hoe langzaam en gebrekkig we 
soms ook zijn?”

Tien vragen aan...

Heleen
Corbett
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A D V E R T E N T I E

Mega Family Bootcamp op 
Landgoed Willibrordus

HEILOO - Zondag 8 juli wordt 
op Landgoed Willibrordus een 
Mega Family Bootcamp en een 
Warrior Bootcamp georgani-
seerd. Dit evenement is een 
samenwerking tussen Fitclub 
Heiloo en Fitnesscentrum 
Heiloo. Het thema is ‘Iedereen 
doet mee’. Dit is geheel vanuit 
de filosofie van Appeltje Eitje, 
waar Fitclub Heiloo vanaf het 
eerste moment partner van is.

Tijdens het Appeltje Eitje Café, 
in april van dit jaar, mocht de 
organisatie van de bootcamps een 
cheque ontvangen om dit evene-
ment tot stand te brengen. Hiermee 
willen ze een goed doel steunen. 
Fitnesscentrum Heiloo en Fitclub 
Heiloo hebben gekozen om de 
opbrengst van deze dag te doen 
toekomen aan voetbalclub De 
Barre Bullen. Voetbalclub De Barre 
Bullen is in 2010 ontstaan omdat 
cliënten, woonachtig op Landgoed 
Willibrordus, aangaven te willen 
voetballen. Dit doen zij nu weke-
lijks.

Het voetbalveld Olvendijk op het 
Landgoed is de plaats waar beide 
bootcamps zullen plaatsvinden. De 
Family Bootcamp start om 10.00 
uur en de Warrior Bootcamp om 
11.30 uur. Deelname kost € 5,- per 
persoon en voor kinderen t/m 12 
jaar is deelname gratis. Bij inschrij-
ving krijgt men een lot, een sport-
drank en een herstelshake.

Het is de bedoeling dat hele gezin-
nen meedoen, vader, moeder, oma, 
opa, maar natuurlijk ook de kids. 
Voor kinderen die nog te jong zijn 
om aan de bootcamp mee te doen 
is er ook veel te doen. Er is die dag 
een luchtkussen aanwezig, de kin-
deren kunnen geschminkt worden 
of ze kunnen aan het spijkerpoepen 
meedoen.

Naast de Family Bootcamp kan 
er ook meegedaan worden aan de 
Warrior Bootcamp. Deze is voor 
individuen die hun grens op willen 
zoeken. En last but not least is er 
ook een loterij, daarmee is onder 
andere een jaarabonnement voor 
het hele gezin bij zwembad Het 
Baafje te winnen. Naast zwembad 
Het Baafje zijn er nog andere spon-
soren: Jottum Kinderschoenen, 

Bloemen bij Kim, Salon 81, Albert 
Heijn Ypestein en IJssalon Pinoccio.

Als afsluiting van de dag kan men 
deelnemen aan een spel waarbij 
door de deelnemers zo snel moge-
lijk met sponzen water van de 
ene kant naar de andere gebracht 
moet worden. Ook hiermee valt 
een leuke prijs te winnen. Maarten 
Nieuwmeijer van Fitclub Heiloo: 
“We hebben inmiddels twintig aan-
meldingen binnen. Het doel is meer 
dan honderd, voor minder doen we 
het niet.”

Wilt u zich aanmelden dan kunt 
u dat doen via de Facebookpagina 
van Fitclub Heiloo.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Lekker trainen in de buitenlucht.   Foto: STiP Fotografie

Juf Marieke neemt afscheid
HEILOO - Na vele jaren op de Willibrordschool te hebben gewerkt, neemt 
juf Marieke afscheid van onze school! Juf Marieke heeft de afgelopen 24 
jaar gewerkt op de Willibrordschool. Hier heeft zij de kinderen veel bijge-
bracht. Zo hebben vele kinderen mede dankzij haar leren lezen, rekenen 
en schrijven, maar ook veel creatieve vaardigheden zoals kleien, vouwen 
en knutselen. Ze heeft genoten van de kinderen en alles wat het onderwijs 
met zich heeft meegebracht. 

Toch is het moment nu daar: er breekt een 
nieuwe fase in haar leven aan. Ondanks al 
het plezier dat zij op de Willibrord heeft 
gehad, gaat zij nu genieten van haar welver-
diende pensioen. We zullen haar missen! 
Tijdens het eindejaarsfeest is er de mogelijk-
heid haar de hand te schudden en mooie 
herinneringen aan de Willibrord op te halen. 
Het gezellige feest, dat voor de kinderen 
altijd een mooie afsluiting van het school-
jaar is, wordt mooi aangekleed door diverse 
optredens. De ouderraad zorgt (tegen een 
kleine bijdrage) voor de innerlijke mens. 
Wilt u hierbij zijn? U bent welkom op vrijdag 
13 juli van 16.00 tot 19.00 uur. Juf Marieke.

Aangeleverde foto
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck

1 7  F E B R U A R I  2 0 1 6

Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 33 10 20
(Rodi verspreiding bv)
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 33 10 20
(Rodi verspreiding bv)

N I E U W S B L A D  V O O R  H E I L O O  E N  O M S T R E K E N

G E E N                     O N T V A N G E N? B E L  D O N D E R D A G T O T 15.00 U U R:  0226 33 10 20 (R O D I  V E R S P R E I D I N G B V)
K I J K  O O K  O P  W W W . U I T K I J K P O S T . N L

J A A R G A N G  78 ·  N U M M E R 

G E E N                     O N T V A N G E N? B E L  D O N D E R D A G T O T 15.00 U U R:  0226 33 10 20 (R O D I  V E R S P R E I D I N G B V)
K I J K  O O K  O P  W W W . U I T K I J K P O S T . N L

J A A R G A N G  82 /  N U M M E R  28

Heiloo 7

Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!

1 3  J U L I  2 0 1 6

Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

www.uitkijkpost.nl 
ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht
Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

www.uitkijkpost.nl 
ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht
Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen
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PARLAN ZOEKT PLEEGOUDERS  
KIJK OP WWW.PLEEGZORGPARLAN.NL
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HEILOO - De zoektocht naar de tienjarige Dennis Erinharden 
uit Heiloo heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. Bij de 
politie was een anonieme tip binnengekomen dat de jongen 
gezien zou zijn op het plein van de voormalige peuterspeelzaal 
aan de Mariënstein in Heiloo. Zowel de naastgelegen voorma-
lige basisschool ‘De Hofdijk’ als de voormalige peuterspeelzaal 
zijn doorzocht, maar dat heeft geen aanwijzingen opgeleverd. 
De beide panden staan al enige tijd op de nominatie om te wor-
den gesloopt en zijn niet voor publiek toegankelijk.

De jongen zou volgens getuigen op de dag van zijn verdwijning in 
zijn woonplaats op de bus zijn gestapt. Verdere aanwijzingen ontbre-
ken. Tot op heden hebben camerabeelden uit de bus en getuigenverkla-
ringen geen concrete aanwijzingen opgeleverd. Ook diverse burgerne-
toproepen hebben nog niets opgeleverd. De politie zoekt vooral mensen 
die mogelijk weten waar de jongen heen is gegaan toen hij in Heiloo 
in de bus stapte. Politiewoordvoerder Ernst Geneken van de lande-
lijke afdeling Vermissingen: “Het gaat hier om een tienjarige jongen, 
die al vier dagen weg is. Dat is heel erg lang voor zo’n jong iemand.”

Dennis Erinharden is inmiddels het derde kind uit Heiloo dat 
momenteel wordt vermist. Van de twee eerdere vermissingen, broer 
en zus Noah en Louise van Schier, ontbreekt ook nog ieder spoor. Wel 
is inmiddels bekend dat hun ouders onlangs door een tragisch onge-
val om het leven zijn gekomen. De kinderen hebben voor zover bekend 
geen andere familie. Mogelijk zijn ze in paniek geraakt en samen 
weggelopen van het adres, waar zij tijdelijk werden opgevangen.

Met drie vermissingen in korte tijd in deze regio, krijgt het team dat 
de zaken in behandeling heeft versterking vanuit de landelijke afde-
ling om alle kinderen zo snel mogelijk op te kunnen sporen. De poli-
tie doet onder andere via sociale media een oproep aan burgers voor 
meer informatie. (Dit is een fictief artikel. Zie voor meer informatie 
het artikel op de voorpagina.)

Zoekactie vermiste 
Heilooër jongen zonder 

resultaat

Nog geen spoor van Dennis Erinharden.                                   Aangeleverde foto

COLUMN

Dick de Scally

Toen de overheid mij verplichtte 
te stoppen met werken, had ik 
ruim de tijd om over van alles en 
nog wat na te denken. Of dat je 
leven verrijkt, durf ik niet te zeg-
gen, want je gaat piekeren over 
onbenulligheden en belangrijker 

zaken, bijvoorbeeld over de naam 
‘Uitkijkpost’. Ja, natuurlijk weet ik 
net als u wat een uitkijkpost is. Een 
observatiehut voor vogels, tribunes 
bij het WK voetbal, een hangplek 
bij het Nationaal Monument op de 
Dam, een brede trap aan het strand 
in Egmond aan Zee, een bankje in 
Winkelcentrum ‘t Loo, en nog veel 
meer. Overal waar wat uit te kijken 
valt, is ook een uitkijkpost.

Toch Van Dale er even bijgehaald, 
want voor je het weet sta je gekke 
dingen te vertellen. Ook de persoon 
die uitkijkt heet uitkijkpost. Maar 
alleen iemand die eeuwenlang heeft 
zitten pitten, denkt dat iemand van 
de krant op het dak staat om over 
Heiloo uit te kijken. Dat mag tegen-
woordig met de privacywetgeving 

in de hand niet eens. Dat is teveel 
Big Brother. De redactie doet maar 
alsof ze ‘uitkijkpost’ is, maar zit 
gewoon achter beeldschermen en 
alles wat in haar blikveld komt (een 
column bijvoorbeeld), daar maken 
ze in Heiloo post van.

Maar waarom heet de lokale krant 
Uitkijkpost? Dat zal ik u uitleggen. 
Post, omdat u hem als een brief 
thuis krijgt. Met gezellige kout en 
al. En wat doet u - evenals ik - op 
woensdag? Ik kijk uit naar zijn/haar 
komst. En als u hem uit hebt, is ook 
de post uit. Vandaar: Uitkijkpost.

Ik kijk nu al uit naar de volgende 
post.

Uitkijkpost

De overheerlijke pizzatest
HEILOO - De jongerenredactie – 
eigenlijk de smulredactie – heeft 
deze week weer een onwijs lek-
ker artikel geschreven. Een 
paar weken terug hebben wij 
voor jullie ijsjes geproefd en 
deze week hebben we het over 
pizza’s. Houd je telefoon maar 
paraat, want hierna wil jij zeker 
weten ook zo’n heerlijke pizza 
bestellen.

Wij hebben blind de pizza mar-
gherita geproefd van de drie pizze-
ria’s in Heiloo: Kendal, Il Corso en 
New Yorker.

De eerste pizza was van de nieu-
we pizzeria Kendal. Een heerlijke 
dunne bodem, maar wel iets aan 
de slappe kant. Er zat genoeg kaas 
op de pizza margherita, die goed 
gesmolten was. De tomatensaus 
proefde je subtiel door de kaas 
heen. Niet te overheersend dus.

De echte kaasliefhebber zal blij 
zijn met de tweede ronde! Dit punt-
je kwam van Il Corso. Ook deze 
bodem was dun, maar sterker. Hier 
zat veel kaas op, maar doordat deze 
alweer iets harder aan het worden 
was, leek de kaas wat ‘echter’. De 
tomatensaus mag van ons een klein 
beetje meer naar de voorgrond.

Het laatste puntje rook bij binnen-
komst al sterk naar de tomatensaus. 
Een dikke bodem met veel zout. 

Deze kwam van New Yorker. Het 
viel ons op dat de pizza margherita 
overheersend naar de tomatensaus 
smaakte. Er zat weinig kaas op, 
waardoor de pizza ook veel roder 
was dan de andere twee. Deze had 
een minder interessante smaak voor 
ons.

Wij vinden dat pizzeria Kendal 
en Il Corso erg dicht bij elkaar lig-
gen. De twee pizza’s leken veel op 
elkaar en ook qua smaak was er niet 

veel verschil. We kunnen zeggen 
dat Kendal dus niet voor de andere 
pizzeria’s onderdoet. En Il Corso 
maakte onze verwachting waar. 
New Yorker was een minder grote 
favoriet door de dikke en zoutige 
bodem en de weinige kaas. Maar al 
bij al hebben wij onze vingers zeker 
afgelikt.

Teskt: Nikita Schipper

Instagram: ukpjongerenredactie

Pizzaaaa!      Foto: Miel van Velzen

Afgelopen zaterdag 30 juni was het erg druk op het fietspad langs de 
Kennemerstraatweg in Heiloo richting Alkmaar. Vier fietsers wilden twee 
andere fietsers – die naast elkaar reden – inhalen en ik was de enige die 
belde dat zij opzij moesten gaan zodat we erlangs konden. Ik was de 
laatste van de vier en had voor de zekerheid nog een tweede keer gebeld. 
Degene die ik in wilde halen raakte achter op haar vriend, die al weg was 
en zij botste tegen mij op terwijl ik aan het inhalen was. We vielen beiden 
om. Zij stond snel op, greep haar schoen en weg was ze. Ik werd door 
een vriendelijk echtpaar overeind geholpen en zij waren zeer bezorgd. 
Nogmaals bedankt, wie dat ook waren.

Een automobilist die een ander aanrijdt en doorrijdt, wordt opgepakt, 
maar die regel geldt zeker niet voor fietsers? Een normaal mens heeft het 
fatsoen om te vragen hoe het gaat en zich te verontschuldigen. Pijn in mijn 
rechterschouder en -pols, enkele blauwe plekken en een gekneusde rib. 
En ja, het had erger kunnen zijn! Maar in het verkeer is men blijkbaar met 
alles bezig behalve met het letten op andere deelnemers in het verkeer. 
Waarschijnlijk had zij geen rechtsbijstandsverzekering. Jammer dat zelfs 
op een fietspad in een land waar fietsen hetzelfde is als ademhalen, men 
de verkeersregels aan de laars lapt.

Een fietsster uit Heiloo

Herberg Jan beste terras in de regio
HEILOO - Herberg Jan is afge-
lopen maandag op de 26e plaats 
geëindigd in de Misset Horeca 
Terras Top 100 van Nederland. 
Dat betekent dat Herberg Jan 
het op een na beste terras van 
Noord-Holland heeft.

Met de tekst ‘Een mooie en nette 
uitstraling, gastvrij personeel en 
goede producten. Daar fiets je voor 
om!’ had Herberg Jan een hele 
mooie recensie in het horecavak-
blad. “Supertrots zijn we!”, aldus 
Marjolein. “Het is de kroon op het 
harde werken van het hele team. 
Dank aan alle gasten die ons bezoe-
ken, want daar doen we het uitein-
delijk voor. En dat maakt ons werk 
zo leuk! We gaan van een mooie 
zomer genieten op het fijne plekje 
bij het Witte Kerkje van Heiloo!”

Het fraaie terras van Herberg Jan, daar fiets je voor om!
             Aangeleverde foto
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       KORTING
profiteer nu!

in de maand JULI
op Sikkens en Sigma verf

       KORTING
profiteer nu!

AANBIEDING

OP LAKVERF EN MUURVERF 

VAN SIGMA EN SIKKENS
30% KORTINGTOT PROFITEER NU!!!

BUITENKANSJE!!!

NU OF NOOIT!!!

Westerweg 259, 1852 AG Heiloo, Tel.: 072 - 532 19 90, www.boltenverfenwand.nl

GRATIS EZORGING BINNEN DE REGIO.
Alkmaar, Heiloo, Egmond-Binnen/Egmond aan den Hoef/Egmond aan Zee, Akersloot, LImmen.

B

40%
TOT

voor

na 10 x

Ontspannen & simpel  
naar je eigen succesverhaal

Het apparaat doet het werk  
voor je. Door middel van ultrasound 
gaat het vet uit de vetcel. Door mid-
del van elektrostimulatie worden je 

spieren nog eens  maximaal getraind.

‘In maart 2016 ben ik 
bevallen van mijn derde 
kind. De bevalling ging 
soepel, het verliezen van 

mijn zwangerschapsbuikje niet. In het 
begin dacht ik dat  dit vanzelf minder 
zou worden. Het hoorde er toch immers 
bij? Ik was pas net bevallen.’  

‘In de zomer vroegen mensen aan mij of ik 
weer zwanger was. Nee dat was ik niet. Ik was 
blij toen de winterperiode aanbrak, ik kon mij 
verschuilen onder mijn dikke jas. Na de eerste 
verjaardag van mijn jongste kind begon de 
zon weer door te breken en langzamerhand 
gingen de dikke winterkleren uit. Ik voelde 
me niet fijn in de niets verhullende kleding 
en opnieuw kwam de vraag of ik zwanger 
was. Vreselijk moe werd ik ervan! Soms zei ik 
gewoon ‘ja’ om van de vragen af te zijn.’

‘Toen ik merkte dat er bij mijn kinderen op 
school door de ouders geroddeld werd over 
de vraag of ik weer zwanger was, was voor 
mij de maat vol. Ik zat vaak verdrietig op de 
bank en voelde me depressief. Er zat maar een 
ding op en dat was een afspraak maken bij de 
huisarts. Kort heb ik getwijfeld of ik misschien 
wel zwanger was. Dit was niet het geval.  
De huisarts vertelde mij dat ik zwakke buik
spieren heb en dat deze spieren de bolle vorm 
aan mijn buik geven. Hij verwees mij door naar 
de plastisch chirurg en die gaf de diagnoses 
navelbreuk en buikwandbreuk. Enkele dagen 
daarna ging ik naar het ziekenhuis voor een 
scan van mijn hele buik en een plan voor een 
operatie. Er zou een buikwandcorrectie 
worden uitgevoerd. Ik was blij,  eindelijk werd 
er iets aan mijn buik gedaan!’

‘Mijn blijdschap was snel weer weg, want het 
bleek dat mijn buikspieren te ver uit elkaar 
staan. De operatie kon toch niet worden 
uitgevoerd. Ik moest het maar accepteren. 
Dit wilde ik niet! Er moest toch iets te doen 
zijn aan mijn buik? Ik besloot om het heft in 
eigen handen te nemen en op zoek te gaan 
naar een organisatie die mij wél kon helpen. 

Ik kwam uit op de website van Easyslim.nu 
en heb de hele site uitgespit. Dit klinkt toch 
te mooi om waar te zijn? Mijn man haalde 
mij over om een proefbehandeling te onder
gaan en ik heb een afspraak gemaakt.’ 

‘Ik kwam terecht bij Karin (eigenaar  
Easyslim.nu) en dit voelde erg goed. 
Tijdens de behandeling voelde ik mijn buik
spieren samentrekken. Eindelijk gebeurde 
er iets! Ik was razend enthou siast. En toen 
ik hoorde dat ik na de eerste behandeling 
al een aantal centimeters was kwijtgeraakt 
kon ik mijn geluk niet op! Ik besloot een  
behandeltraject van 10 weken in te gaan.’

‘Door de lieve dames van Easyslim.nu en 
het verliezen van 18 centimeter buikomtrek 
werd ik steeds enthousiaster. Kon ik mijn 
erva ringen delen met anderen? Ik wilde zelf 
wel aan de slag met een Easyslim.nustudio. 
Binnen twee maanden was het geregeld.  
Inmiddels ben ik al ruim acht maanden bezig 
in mijn eigen studio. Ik heb veel vrouwen, 
maar ook mannen, kunnen helpen hun 
figuur weer terug te krijgen.’

‘Veel klanten denken dat zij de enige zijn die 
niet kunnen afvallen. Dit is niet waar!  
Zelf heb ik er ook last van gehad. Ik deel mijn 
verhaal graag met mijn klanten. Zo weten  
zij dat schaamte absoluut niet nodig is. 
Easyslim.nu is er om jou te helpen!’

Nadia vertelt haar succesverhaal:
'Niemand kon mij helpen’

Easyslim.nu Limmen  •  limmen@easyslim.nu
Bel 06 - 8585 2603 of boek online 

via www.easyslim.nu

Heb jij ook moeite met afslanken?
Wij bieden de oplossing. Maak nú een proefafspraak!

Met resultaatgarantie: verlies direct tussen 4 en 28 cm* 

Afslanken was nog nooit zo easy!
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ZOMER
ACTIE

Intake & proefbehandeling 

samen van € 69,- nú voor 

slechts € 39,-

Bekend van o.a.

Met 46
vestigingen

altijd hulp
 bij jou in 
de buurt!

Groot voordeel van de werkwijze van 
Plameco: het meubilair kan bij montage 
van het nieuwe plafond gewoon blijven 
staan. Het onderhoudsvriendelijke 
Plameco-plafond bestaat uit 
hoogwaardig materiaal, dat ongevoelig 
is voor temperatuurverschillen 
en bovendien bacteriewerend en 
vochtbestendig is. Dit maakt een 
Plameco-plafond dus ook geschikt voor 
bijvoorbeeld badkamers of keukens. 
Daarnaast zijn er allerlei opties qua 
verlichting, zoals inbouwspots, indirecte 
verlichting of op afstand bestuurbare 
verlichting.  

Qua plafonds zijn zowel klassieke als 

Uw plafond past niet meer bij het interieur of is lelijk geworden door 
vochtplekken of scheuren? Plameco biedt hiervoor een ideale en duurzame 
oplossing: fl exibele plafonds. Met een installatie binnen een dag, zonder 
rommel of overlast. 

moderne uitvoeringen mogelijk in wel 
honderd varianten, voor elke inrichting 
en stijl is er iets passends te vinden. U 
kunt het zo gek maken als u zelf wilt. 
Een bloem op het plafond? Of liever 
slapen onder een sterrenhemel? Het 
is allemaal mogelijk bij Plameco. Bijna 
alles kan. 

Overtuig uzelf en bezoek de showroom. 
De ko�  e staat klaar. Aanstaande don der-
dag, vrijdag en zaterdag kunt u zich 
tijdens de show uitvoerig laten voor-
lichten over de mogelijkheden. De show -
room is gevestigd aan De Trompet 2182 
in Heemskerk en op alle kijkdagen 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Zeg hallo tegen uw nieuwe plafond.

VAARWEL SCHEUREN
EN SCHROOTJES!

5, 6 en 7 juli 10 - 17 uur

Plameco vakbedrijf Martens & de Boer
De Trompet 2182 1967 DC Heemskerk 0251 745 080
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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

ZOMERAVONDROND-
LEIDINGEN IN DE 
WITTE KERK  

In de zomeravonden organiseert de 
Historische Vereniging in samen-
werking met de Stichting Witte Kerk 
Heiloo, avondrondleidingen in de 
Witte Kerk van Heiloo. De gids, de 
auteur van het boek ‘Meer dan 1000 
jaar Witte Kerk in Heiloo’ zal u ver-
tellen over de geschiedenis van het 
interieur van de kerk maar ook over 
het gebouw zelf valt veel te vertellen.
De gids begint om 19.00 uur. € 5,00 
p.p inclusief brochure (geen pin). 

❯ OUD HEILOO Info: 06-51718363.

04
juL

BLOKFLUIT-
KWARTET BRISK
Spectaculair spel van 4 

befaamde blokfluitisten. Met ruim 
40 verschillende blokfluiten speelt 
BRISK muziek uit de middeleeuwen, 
renaissance én de huidige tijd, stuk-
ken die alles te maken hebben met 
vocale muziek. Aanvang 15.00 uur. 

❯ WITTE KERK info@concertenwittekerk.nl; 
06 45 18 45 25, Heerenweg 32 Heiloo

08
jul

Fysio Heiloo trots op voortzetting status Plus Praktijk! 

HEILOO - Fysio Heiloo, specialist in bewegen, heeft wederom met suc-
ces de Plus Audit doorlopen en mag de komende twee jaar de Plus status 
voortzetten! Bovendien heeft Fysio Heiloo per 1 juli een nieuwe huisstijl 
en logo geïntroduceerd.

Een Plus Praktijk is een fysiotherapiepraktijk met de hoogste kwaliteits-
status van fysiotherapeutische zorgverlening. Het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie verleent deze status aan praktijken die 
niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereni-
ging, maar hierbij nog een paar stappen verder gaan, met name in het 
behandeltraject van patiënten en het inzichtelijk maken van kwaliteit door 
het gebruik van de nieuwste behandel- en testmogelijkheden.

De Plus Audit richt zich op het vakinhoudelijke gedeelte van de praktijk. 
Het gaat dan over zaken zoals de deskundigheid van de fysiotherapeuten, 
het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, gebruik van behandel-
richtlijnen van de beroepsorganisatie, de effectiviteit van een behandeling, 
zorginnovatie en interdisciplinaire samenwerking. Ook wordt gekeken 
naar zaken als goede bereikbaarheid, ruime openingstijden, korte wacht-
tijd, hygiëne, privacy en veiligheid. Daarmee is de Plus Audit bij uitstek een 
instrument voor praktijken die zich op het gebied van kwaliteitszorg willen 
onderscheiden. Er is maar een klein percentage praktijken in Nederland 
die zich Plus Praktijk mogen noemen. Het behouden en voortzetten van 
de Plus status mag als een groot compliment beschouwd worden voor alle 
fysiotherapeuten van Fysio Heiloo.

Fysio Heiloo biedt zoals bekend een breed pakket aan specialisaties. 
Nieuwe specialisaties binnen de praktijk zijn handtherapie, fysiothera-
pie bij aangezichts-, kaak- en hoofdpijn en dry needling. Fysio Heiloo 
werkt nauw samen met specialisten en orthopeden en is onder andere 
verbonden aan het Rug Netwerk, het Orthopedie Netwerk Noordwest 
Ziekenhuisgroep en ClaudicatioNet. Team Fysio Heiloo houdt zich, naast 
fysiotherapie, ook bezig met het stimuleren van bewegen in combinatie 
met een gezonde leefstijl. Zo zijn er posttherapeutische trainingsgroe-
pen en is er samenwerking met Buurtzorg Heiloo en Diëtistenpraktijk 
Alimentum, nu ook gevestigd op het Slimpad!

U bent van harte welkom in onze volledig vernieuwde en gemoderniseerde 
praktijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.
fysioheiloo.nl. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, 1851 LB Heiloo 072-5339355.

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

Het nieuwe logo prijkt trots aan de gevel.                       Aangeleverde foto

HEILOO - Na drie maanden verbouwen kon men tijdens de ker-
mis het nieuwe café Blondes bezoeken. Menigeen heeft er tijdens 
het kermisweekend al een kijkje genomen en iets gedronken. 
Het café heeft een eigentijdse uitstraling, waar men zich al snel 
thuisvoelt. Op verschillende dagen zal er een dj te horen zijn. 
Ook kunt u er kleine evenementen verwachten. Tot Blondes! 
                         Aangeleverde foto

Caf� Blondes, nieuw in Heiloo

Musical ‘You’re the one 
that I want’

HEILOO - Ter afsluiting van 
dit musicalseizoen speelt de 
musicalgroep van de Muziek-en 
Dansschool Heiloo de voorstel-
ling ‘You’re the one that I want’. 

Onder leiding van docente Sanne 
Mallant is er weer hard gewerkt 
aan een spetterende en swingende 
musical. ‘You’re The One That I 
Want’ speelt zich af op de Rydell 
High School, waar de T-Birds en 
de Pink Ladies op school zitten. 
De leider van de T-Birds, Danny, is 
tijdens de zomervakantie verliefd 
geworden op het nieuwe meisje op 

school, Sandy. Maar verliefd zijn 
past niet echt bij zijn imago. Ook 
de andere leerlingen op school heb-
ben zo hun problemen: Kenickie en 
Rizzo hebben steeds ruzie, Marty 
heeft wel drie vriendjes en Frenchy 
moet naar een andere school.

Op 7 juli 2018, om 19.30 uur, kunt 
u komen kijken hoe dit verhaal 
afloopt. Kaarten voor de voorstel-
ling zijn te verkrijgen via de admini-
stratie van Muziek- en Dansschool 
Heiloo (maandag - donderdag tus-
sen 14:00 – 17:00 uur, Het Veld 1, 
072-5332460).

             Aangeleverde foto

Zonnepanelen voor Radboudschool
HEILOO - In de week van 25 
juni zijn er 24 zonnepanelen 
geplaatst op het dak van de 
Radboudschool aan het Slimpad 
in Heiloo. 

Initiatiefnemer is Martijn Smit, 
die in de zomer van 2017 in Seattle 
een training volgde bij Al Gore. Na 
die training realiseerde hij zich dat 
het er slechter voor staat met het 
klimaat dan hij had gedacht. Martijn 
zocht contact met schooldirecteur 
Loek Settels en vroeg hem: “Wat 
kunnen we doen om de school te 
verduurzamen?” Er werd contact 
gezocht met Stichting Blosse, waar 
de school onderdeel van uitmaakt, 
en met elkaar zijn de mogelijkheden 
bekeken.

Het resultaat mag er zijn: 24 zon-
nepanelen op een van de daken 
van de school. De ligging van de 

school in de boomrijke omgeving 
maakt dat niet alle daken geschikt 
zijn voor zonnepanelen. Naar ver-
wachting zullen de panelen jaar-

lijks tussen de 6.000 en 7.000 kWh 
opleveren. Een gemiddeld huis-
houden verbruikt zo’n 3.000 kWh  
per jaar.

Als de zon wat later op de dag is gedraaid, liggen de panelen 
prachtig in de zon.         Aangeleverde foto

 
Kledinginzameling gestopt
HEILOO - De afgelopen 12 jaar heeft Ton Steenaert geheel op vrijwillige basis onder andere tweedehandskleding 
ingezameld ten behoeve van dak- en thuisloze bezoekers van inloophuis De Kloof in Amsterdam. Met ingang van 
1 juli stopt hij daarmee. Hij bedankt iedereen die in al die jaren kleding bij hem heeft afgeleverd. Tenminste één 
keer per maand ging een volle aanhangwagen met kleding, schoeisel, shampoo, balpennen en wat dies meer zij 
naar De Kloof. U kunt de tweedehandskleding voortaan brengen naar de container van Het Rode Kruis Heiloo. 
Deze staat aan Het Zevenhuizen 50. Daar wordt de kleding door vrijwilligers gesorteerd en beschikbaar gesteld 
aan arme mensen uit onder andere Moldavië.
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Kringloopwinkel Keer  
op Keer gaat verhuizen!!!
Kringloopwinkel XopX gaat Heiloo verlaten. Wij gaan naar 
een prachtige locatie aan de rand van Heiloo/Limmen. 

Aan de Rijksweg 127 in Limmen 
(voorheen JohWin) wordt in septem-
ber hard gewerkt om het pand in te 
richten voor de verkoop van nieuwe 
en gebruikte spullen.

Op dinsdag 2 oktober bent u van 
harte welkom op onze nieuwe locatie.
Tevens kunt u uw overtollige verkoop-
bare huisraad inleveren, tot 22 september op de oude locatie en vanaf  
2 oktober op onze nieuwe locatie. 

Met de opbrengst van deze spullen zullen wij weer vele mensen, vereni-
gingen en andere goede doelen gaan steunen in de regio en daarbuiten. 
De winkel in Heiloo, Industrieterrein Oosterzij 17 blijft open tot en 
met zaterdag 22 september.

OPEN 
vanaf 2 oktober

Voor onze verhuizing  
willen we zoveel mogelijk 
spullen verkopen dus  
vanaf heden hebben wij  
ELKE WEEK  
DIVERSE ARTIKELEN 
2 HALEN/1 BETALEN.

Rĳksweg 42a / Limmen / 072 - 505 49 57

Zo wordt hij NOOIT 
vergeten!

HEILOO - Ter nagedachtenis aan haar 
vader Fred heeft Hortense Assink (Tans 
voor intimi) een herdenkingsplekje 
gecreëerd op het grasveld tussen de ijs-
salon en het oude politiebureau. Onder 
de boom staan twee stoelen met een 
tekstplaatje en een foto van haar vader 
op de rugleuning. Mensen eten er hun 
ijsje op of rusten even uit van een fiets-
tochtje. Tans kijkt er vanuit haar keu-
kenraam op uit. Een prachtig moment 
was dat ze een kindje van drie jaar aan 
haar moeder hoorde vragen: “Mama, wie 
is die meneer?” De moeder antwoordde: 
“Die meneer is een sterretje, ga maar 
even op zijn stoel zitten.”

Een dag voor zijn overlijden vertelde Fred 
aan zijn vrouw Ans dat hij euthanasie wilde. 
Fred was al lange tijd ernstig ziek, zijn aorta 
was twee jaar ervoor gescheurd en na zes 
weken coma en een half jaar in het zieken-
huis werd hij nu al twee jaar liefdevol thuis 
verzorgd door Ans. Fred was daarbij ook 
nierpatiënt en had hele zware medicatie, 
daardoor raakte hij soms in een delier (ern-
stige verwardheid), zo ook die avond ervoor. 
Het was uitzichtloos, Ans belde de dokter.

Terwijl haar moeder en haar zus bezig 
waren met het uitzoeken van de muziek voor 
de uitvaart kwam Tans thuis van haar werk. 
Ze kreeg het gevoel dat ze achter een trein 
aanrende, er was al zoveel gebeurd terwijl 
zij nietsvermoedend aan het werk was. Ze 
besefte ook dat ze dit nog helemaal niet wilde 
maar realiseerde zich wel dat het haar vaders 
beslissing was. Om 17.45 uur stond de dokter 
op de stoep en de paniek sloeg toe, ze wilde 
haar vader nog zoveel zeggen.

Haar vader riep zijn twee dochters en zijn 
kleinkinderen om beurten bij hem. Hij sprak 
met ieder van hen een kwartier en drukte 
iedereen op het hart goed voor mama en oma 
te zorgen. Een dag later stierf hij. Hortense 
had het moeilijk op de eerstvolgende 
Vaderdag en besloot een herdenkingsplekje 

te creëren zodat haar vader nooit meer verge-
ten zou worden.

Fred Assink was één brok humor. Toen 
het gezin zijn as uitstrooide in een karpervij-
ver kwamen er wandelaars langs. Eén van de 
wandelaars merkte op: “Zo dames, zijn jullie 
lekker de vissen aan het voeren?”, waarop 
Hortense antwoordde: “Uh nee, dit is mijn 
vader”. Vervolgens lag het gezin in een deuk, 
dit was typisch de humor van haar vader.

Naast een eerlijk zakenman was Fred 
vooral een familieman, de rots in de branding 
voor ‘zijn meiden’. Tans werd als puber altijd 
overal opgehaald, Fred stond midden in de 
nacht om de hoek van de disco op zijn doch-
ter te wachten. Later haalde hij ook zijn klein-
kinderen op, als het moest om kwart voor vijf 
‘s nachts uit Amsterdam. Hij was bescheiden, 
hield zich graag op de achtergrond. In tegen-
stelling tot Hortense die zingt, presenteert en 
in musicals speelde. Fred zei altijd geksche-
rend over zijn dochters: “Ik heb er één die is 
doktersassistente en die jongste heeft haar 
E.H.B.O.-diploma en denkt dat ze kan opere-
ren”.

Fred overleed op 15 oktober 2016, één dag 
voor de verjaardag van zijn vrouw Ans waar-
mee hij 56 jaar gelukkig getrouwd was. Hij 
werd 79 jaar.

 
Na een tip van Paul Dirks heeft 
Uitkijkpost Media besloten op zoek 
te gaan naar de verhalen achter de 
herdenkingsplekjes. Er zijn in Heiloo 
namelijk nog veel meer herdenkings-
plekjes gecreëerd voor mensen die 
nooit vergeten mogen worden. De 
redactie is benieuwd naar de perso-
nen en de verhalen achter de herden-
kingsplekjes. Wilt u uw verhaal delen? 
Neem dan contact met ons op via 
redactie@uitkijkpost.nl.

Hortense op een van de stoelen van het herdenkingsplekje voor haar vader.
                 Aangleverde foto

Dick Tromp van Kennemer Wonen (links) en Cor Tervoort van Tervoort Egmond. 
Op de achtergrond het pand dat volledig wordt verduurzaamd.               Aangeleverde foto

Kennemer Wonen verhuist naar Heiloo
HEILOO - Woningcorporatie Kennemer 
Wonen verhuist volgend voorjaar 
naar Heiloo. Het pand aan de Schuine 
Hondsbosschelaan 45, waarin Landschap 
Noord-Holland is gevestigd, wordt volle-
dig gerenoveerd tot een energieneutraal 
kantoor. Kennemer Wonen, eigenaar van 
het pand, gaat het kantoor samen met 
Landschap Noord-Holland betrekken. De 
woningcorporatie huurt momenteel nog 
een pand aan de Hertog Aalbrechtweg in 
Alkmaar.

De bedoeling is dat bouwbedrijf Tervoort 
uit Egmond aan den Hoef het pand in april 
2019 volledig energieneutraal oplevert. 
Directeur Cor Tervoort: “Inmiddels zijn we 

een kleine maand bezig met de werkzaamhe-
den en is nagenoeg al het sloopwerk gedaan, 
maar vooral zijn achter de schermen met alle 
partners de voorbereidingen getroffen voor 
het vervolg. Na renovatie is de regio een aan-
sprekend duurzaam kantoorpand rijker! Wij 
herkennen ons in de duurzaamheidsambities 
van Kennemer Wonen. In 2016 hebben wij ook 
ons eigen kantoor voorzien van zonnepanelen, 
is in 2017 een warmtepomp geplaatst en is ons 
volledige bedrijfspand voorzien van energie-
zuinige ledverlichting.”

Wilt u op de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen en bent u nieuwsgierig naar 
impressies van het kantoor? Kijk op www. 
kennemerwonen.nl/duurzaamkantoor.
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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: burgemees-
ter of burgemeester en wethouders, 
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.

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

Jaarmarkt op woensdag 4 juli

Burgemeester en wethouders verlenen 
vergunning voor het houden van een 
jaarmarkt op woensdag 4 juli op de 
Heerenweg vanaf ’t Looplein tot aan 
de rotonde Zeeweg. Vanaf 6.00 uur 
wordt de Heerenweg afgesloten voor 
verkeer. Deze afsluiting duurt tot uiter-
lijk 20.00 uur.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Kennemerstraatweg, gedeeltelijk 

veranderen van appartementen 402, 
404 en 406, ontvangstdatum 21 juni 
(WABO1800994) 

-  Kennemerstraatweg 452,  bouwen 
tuinhuis, ontvangstdatum 25 juni 
(WABO1801011);

-  Oosterzijweg 94, bouwen 
woning, ontvangstdatum 27 juni 
(WABO1801028);

-  De Spanring 10, renoveren 
dak, ontvangstdatum 22 juni 
(WABO1800999)

-  Wintereik en Krommelaan (E1672-
2907-2908 UWP4 Zuiderloo), 
bouwen van 34 woningen, plaatsen 
erfafscheidingen en het aanleggen 
van in-/uitritten ontvangstdatum 25 
juni (WABO1801009);

Verleende vergunningen
U kunt tegen deze besluiten bezwaar 
maken.
-  Boekenstein 106, vergroten woning, 

verzonden 26 juni (WABO1800697)
-  Mariënstein 180, plaatsen nood-

gebouw met een instandhou-
dingstermijn van 10 jaar bij basis-
school de Duif, verzonden 28 juni 
(WABO1800711

-  Zanderslootweg 7, 
vergroten woning, verzonden
27 juni (WABO1800733)

Geweigerde vergunningen
-  Spanjaardslaan 14 aanleggen uitrit 

naar de Meidoorn tegenover nr. 2, 
verzonden 26 juni (WABO1800678)

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

EvenementenBouwen en wonen Bezwaar maken

Wordt jij onze nieuwe collega?
Wij zoeken: beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders 
civiel, beleidsmedewerker civiel en medewerker wijken. 
Kijk op werkenbij.debuch.nl 
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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

€ 42,50

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

Worteltjes met doperwtjes, 
aardappelpuree en 

een gehaktbal

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

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

4 juli t/m 10 juli

‘MAGIC MONDAY’
€ 19,95

ZOMERS TAPAS MENU

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN 
€ 19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

Gazpacho met een stengel met  
Parmezaanse kaas, krokant  

gebakken gamba’s, Romana de  
Spinata en aubergine kaviaar 

** 
Kalfsentrecote bereid op de Big 

Green Egg met gekonfijte Roseval 
aardappel en panchetta, doperwten 

pesto en dragon jus 
** 

Gemarineerde kersen,  
huisgemaakte wafel en yoghurt 

Amerena kersen roomijs

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

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 
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Vanwege de enthousiaste 
reacties op de actie 

i.v.m. ons 

 
15-jarig

  

bestaan, wordt de actie verlengd!

DUS OOK IN DE MAAND JULI  
ALLE HOOFDGERECHTEN € 15,00
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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 

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66 • www.dirkvandersteen.nl

Onderhoud & reparatie met behoud van volledige (fabrieks)garantie alle merken
Lid Bovag • Haal-, breng- en schoonmaakservice • APK • Leasing

Autoschade • Aantrekkelijke inruilmogelijkheden

GRATIS
haal-, breng-

en schoonmaak-

service!

Wij leveren, onderhouden en repareren alle merken,
zowel nieuw als gebruikt!

APK-, onderhoud,
reparatie en schadeherstel

aan uw  Renault* ?
JA. Juist bij ons!!!

* In ons team hebben wij monteurs die speciaal voor Renault zijn opgeleid en regelmatig worden bijgeschoold.

ABC-zwemles
debeeck@hollandsportbv.nl |  www.debeeck.nl

Schrijf je nu in 

en start snel!
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Evert Visser doet maandelijks verslag van de vergade-
ring van de gemeenteraad. Evert is freelance redacteur 
en journalist.

HEILOO - Bij wedstrijden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds 
heeft Lisanne de Witte uit Heiloo het afgelopen weekend een 
prachtige 400 meter gelopen. In de series liep zij een tijd van 
50,96 en daarmee verbetert zij het Nederlands record van 51,35 
van Esther Goossens, dat uit 1998 dateert. Ook zus Laura de 
Witte had een succesvol weekend. Met een tijd van 52,16 voldeed 
zij aan de limiet voor de Europese Kampioenschappen in Berlijn 
in augustus.               Foto: Erik van Leeuwen, Atletiekunie

Lisanne de Witte verbetert 20 jaar oud Nederlands record
Presentatie Monnikenleven 

Abdij van Egmond
EGMOND-BINNEN - De Abdij 
van Egmond rondt op zaterdag 
7 juli om 14.00 uur de expositie 
‘Monnikenleven’ af met een pre-
sentatie van fotograaf Armando 
Jongejan. 

Bijna twee jaar lang mocht 
Jongejan met zijn camera het leven 
in de Abdij van Egmond vastleggen. 
Het resultaat is een intieme fotore-
portage van het spirituele leven en 
de praktische bezigheden van de 
abdijgemeenschap. Jongejan maakt 
u op 7 juli deelgenoot van anekdo-
tes tijdens het fotograferen en een 
toelichting geven bij de foto’s in de 
expositieruimte van de Abdijwinkel. 
Toegang is gratis.

Broeder Columba Dechamps voetballend in de tuin van de abdij.
                       Foto: Armando Jongejan

 
VV Limmen zoekt speelsters voor MO17-1
LIMMEN - Voor komend seizoen zoekt VV Limmen nog twee speelsters voor het gezellige en fanatieke team van 
MO17-1. Het gaat om meiden die geboren zijn in 2002 of 2003. Bij Limmen voetballen elke week ruim 100 meiden 
en dames. Lijkt het jou leuk om een teamsport te beoefenen, en heb jij zin in een seizoen met voetbal en gezellig-
heid? Neem dan contact op met Mariska Hollenberg voor informatie en/of aanmelden. Dat kan via  
mariskahollenberg@gmail.com.

HEILOO - Maandagavond. Buiten was 
het warm en in veel woningen stond het 
WK-voetbal aan. Tegelijkertijd verga-
derde de gemeenteraad fanatiek. Veel 
aandacht kreeg de financiële situatie 
van de gemeente Heiloo.

Jaarrekening 2017 en kadernota 2019
De gemeenteraad stemde in met de 

kadernota 2019, gericht op de financiële 
situatie van Heiloo in 2018 en op de jaren 
2019-2022. De jaarrekening van 2017 (goed-
gekeurd met uitzondering van NCPN en 
Gemeentebelangen) sloot met een voorde-
lig resultaat van 1,6 miljoen euro. Hierbij 
wordt een niet gebruikt budget ingezet voor 
de beveiliging van beelden in de openbare 
ruimte en het opnieuw maken van het beeld 
Pandor. Voor het jaar 2018 zou het resultaat 
op ongeveer nul uitkomen. Hoewel investe-
ringen in de BUCH-organisatie en voor ver-
keersprojecten zoals de aansluiting met de 
A9 vermoedelijk nog verder oplopen, zorgde 
dit resultaat vanuit het college en de raad tot 
voorzichtig optimisme.

In de kadernota staat dat de muziekschool 
en hockeyvereniging Terriërs extra geld krij-
gen, respectievelijk 51.440 euro en 27.826 
euro. Daarnaast onttrekt de gemeente uit 
de bestemmingsreserves 210.000 euro voor 
participatietrajecten van statushouders en 
150.000 euro voor de uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid. Verder wordt bijna 8 
ton afgeboekt op toekomstige verbouwin-
gen en investeringen in het gebouw van de 
bibliotheek en 51.448 euro uit de voorzie-
ning huisvesting onderwijs. Vooral de PvdA-
fractie noemt dit laatste een slecht idee, een 
boekhoudkundige truck. Ko Hemminga: “De 
reserve is opgebruikt als er bijvoorbeeld iets 
met de bibliotheek aan de hand is in de toe-
komst.” Wethouder Fred Dellemijn is minder 
bezorgd: “De reserves waren te hoog voor 
de waarde van de onderliggende activa.” 
Ook het feit dat extra gelden vanuit het Rijk 
(volgens het Interbestuurlijk Programma) 
deels worden ingezet voor andere doelen, 
bijvoorbeeld de BUCH-organisatie, stuit 
Hemminga tegen de borst. “Zonder die gel-
den zouden we in de rode cijfers duiken.” 
NCPN verwacht dat het verbeterplan van de 
BUCH-organisatie en het wegenbeleidsplan 
voor extra kosten gaan zorgen, evenals nog 
onbekende OZB-inkomsten en de ‘prijs’ van 
de ondertunneling van de Vennewatersweg.

‘Beleidsarm’ - Het college noemt de 
kadernota ‘beleidsarm’ omdat de uitwerking 
van het onlangs gepresenteerde coalitieak-
koord nog in volle gang is. Wethouder Fred 
Dellemijn: “We overleggen nog met maat-
schappelijke organisaties en raadsfracties, 
dus we kunnen nog geen panklare conclu-
sies trekken.” De raadsfracties legden uiter-
aard wel hun wensen op tafel.

Sociaal domein - Gemeentebelangen 
Heiloo en D66 vroegen het college te onder-
zoeken of de Wmo-gelden doelmatig en 
doeltreffend worden besteed: Heiloo hield 
de afgelopen jaren structureel een mil-
joen euro over aan Wmo-gelden. Binnen de 
raad bestaat de vrees dat sommige mensen 
niet de zorg krijgen waarop ze recht heb-
ben. Volgens Dellemijn krijgt iedereen de 
juiste zorg. “En mochten de uitgaven te 
laag begroot zijn, dan hebben we nu al een 
reserve van een half miljoen, en daarna kun-
nen we het indien nodig nog uit de algemene 
reserve halen.” Wethouder Elly Beens voegt 
hieraan toe dat er een onderzoek naar de 
uitgaven loopt, de resultaten komen nog dit 
kwartaal naar buiten.

Duurzaamheid - Alle raadsfracties 
hamerden erop maatregelen voor duurzaam-
heid serieus te nemen. Denk aan de wijkbat-
terij op de Oude Werf voor de opslag van 
teveel opgeslagen energie, gasloze nieuw-
bouwwijken en de uitbreiding van zonnepa-
nelen. Wethouder Rob Opdam liet weten dat 
ook voorlichting hierover aan inwoners en 
ondernemers prioriteit heeft en dat Heiloo 
aan tafel zit met Duurzaam Heiloo. “Na de 
gesprekken zoeken we de middelen erbij om 
plannen concreet te maken binnen de begro-
ting van 2019.” Hij wil in regionaal verband 
met voorstellen komen om extra gelden van-
uit het Rijk voor klimaat en duurzaamheid te 
verkrijgen. Ook de vervanging van gemeente-
lijke voertuigen, energiezuinig of elektrisch, 
heeft zijn voorkeur. Gemeentebelangen 
vindt dat het gemeentegroen met meer per-
soneel onderhouden moet worden en vindt 
natuurcompensatie gewenst bij het opoffe-
ren van weidevogelgebied. NCPN noemt de 
recente kap van ongeveer 60 bomen aan de 
Lagelaan, om de aanluiting op de A9 moge-
lijk te maken, zonde. Vooral omdat er nog 
een bezwaarschrift loopt bij de Raad van 
State. Hij wenst verder extra inzet binnen de 
Plantsoenendienst.

Huisvesting - Ook wensen voor huis-
vesting kwamen naar voren, zoals de 
behoefte aan woningen voor starters, oude-
ren en minder draagkrachtigen (PvdA 
en Gemeentebelangen), de snelle bouw 
van betaalbare energiezuinige woningen 
(CDA), de verhuur van leegstaande ruim-
tes van de vier gemeentehuizen van BUCH 
(Heiloo-2000) en maatregelen tegen krakers 
op de Zevenhuizerlaan (Heiloo Lokaal). De 
VVD wenst dat Kennemerwonen al bij eerst 
fase van de planomwikkeling van nieuw-
bouwprojecten betrokken is, dit om te voor-
komen dat sociale woningen een aantrek-
kelijk winstobject worden. Wethouder Rob 
Opdam is het hiermee eens. “We zitten al met 
Kennemer Wonen aan tafel.”

Verkeer - Opdam verwacht dat de alter-
natieve plannen van bewoners voor het 
verkeersplan nog voor de zomervakantie 
worden aangeleverd, daarna worden ze 
doorberekend. Het CDA vraagt het college 
haast te maken met de communicatie-cam-
pagne ‘Heiloo-West goes West’. Doel is om 
inwoners van Heiloo West via de Hoeverweg 
in Egmond naar Alkmaar te laten rijden om 
de Stationsweg en de Kerkelaan te ontlasten. 
Ook wil de partij onderhoud aan fietspaden. 
Volgens Rob Opdam staat het onderhoud 
aan de Omloop in de planning. De VVD 
hamerde op het nut van registratie van bevei-
ligingscamera’s van particulieren. Hierdoor 
kan de politie de beelden gebruiken voor 
onderzoek. Burgemeester Hans Romeyn laat 
weten dat dit zijn aandacht heeft.

Gezondheid - NCPN maakt zich zorgen 
om de straling van de antennes op de UMTS/
GSM-masten, deze straling is mogelijk kan-
kerverwekkend en kan klachten zoals hart-
ritmestoornissen, depressie en concenta-
trieverlies veroorzaken. Ook wil hij dat het 
college aan de bel trekt bij het Ministerie 
van Volksgezondheid over het volgens hem 
geheim lozen van schadelijke stoffen door 
Engelse vliegtuigen (chemtrails).

Uitbreiding Rekenkamercommissie 
BUCH

De Rekenkamercommissie van de werk-
organisatie BUCH krijgt een extra lid en 
bestaat straks uit vier leden. Iedere gemeen-
teraad krijgt op deze manier een vast con-
tactpersoon en dit beperkt de werklast. De 
raad oordeelde over een voorstel om een 
samenwerkingsovereenkomst voor vijf 

jaar aan te gaan, op deze manier hoeft niet 
telkens na de gemeenteraadsverkiezingen 
er ook een nieuwe rekenkamer te worden 
benoemd. De PvdA stelde in een motie voor 
om de overeenkomst niet voor vijf jaar vast 
te stellen maar voor drie jaar. Zo start de 
nieuw samengestelde rekenkamer niet na 1 
jaar na de start van een nieuw college, hier-
door zou de rekenkamer efficiënter en effec-
tiever kunnen werken. Hoewel sommige 
raadsfracties aanvankelijk moeite hadden 
om binnen BUCH verschillende verordenin-
gen te hebben, kreeg de PvdA-motie una-
niem steun.

Gemeentebelangen Heiloo
De gemeenteraad neemt voorals-

nog geen besluit over het verzoek van 
Gemeentebelangen om de heren T. Jansma 
en M. Oldenhof te ontslaan. De twee 
maken deel uit van de raadscommissies 
Maatschappelijke Zaken en Bestuurlijke 
Zaken. Omdat de meeste raadsfracties 
zich liever niet mengen in een conflict 
van een partij, is dit onderwerp van de 
agenda gehaald op verzoek van de raad. 
Gemeentebelangen vraagt om het ontslag-
verzoek vanwege “een niet te herstellen ver-
trouwensbreuk tussen de fractie en de com-
missieleden”.

Michel Engelsman blijft bij HSV
Raadslid Michiel Engelsman van 

Heiloo-2000 blijft voorzitter van Vrienden 
van HSV, hij zegt dit te kunnen combineren 
met het raadslidmaatschap. Eerder advi-
seerde de Commissie Geloofsbrieven van 
de gemeente hem om deze functie neer te 
leggen. Engelsman: “De commissie stelt dat 
ik niet objectief zou zijn als er ooit iets met 
HSV aan de hand is waarover de gemeente-
raad moet oordelen. Dat vind ik een ongefun-
deerd waardeoordeel. Mijn hart ligt bij HSV, 
ook als ik geen werkzaamheden voor de 
voetbalclub uitvoer.” Wel besloot Engelsman 
zijn werkzaamheden voor Stichting 
Vluchtelingenwerk neer te leggen vanwege 
de schijn van belangenverstrengeling. Op 1 
juli eindigt zijn contract.

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Algemene beschouwingen
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Persoonlijk | Kleinschalig | Professioneel | Betaalbaar
Uitvaartverzorging in Noord Holland 

info@uitvaartannonu.nl | uitvaartannonu.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Petra van der Meer 06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

 DAG & NACHT BEREIKBAAR    072-512 26 14    

Bel bij een overlijden 
of voor een kostenloze voorbespreking

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

 www.uitvaartdekker.nl

UITVAART OP MAAT

€ 895,-VANAF

BUDGET CREMATIE

€ 1945,-

BASIS CREMATIE

€ 2445,-

ALL-IN CREMATIE

€ 3445,-

Duin en Kruidbergerweg 2-6  
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld maakt deel uit van 
‘de Facultatieve Groep’.

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INTIEME PLECHTIGHEID
De buitenaula ligt in een duinpan, 
verscholen tussen bomen en middenin 
het groen. Behalve vogels is er niets 
dan stilte en rust. De bankjes passen 
in het natuurrijke decor en staan in een 
intieme cirkel rondom de kist. Met de 
aanwezige muziekinstallatie kunnen 
wij de muziek verzorgen die u wenst, 
maar ook live muziek behoort tot de 
mogelijkheden. 

Wanneer u kiest voor een plechtig-
heid in de buitenaula zorgen wij 
dat er ook altijd een aula binnen 
beschikbaar is. Het weer is tenslotte 
nooit een zekerheid. 

Wilt u meer weten of een kijkje 
nemen? Neem dan gerust contact 
met ons op.

Westerveld hoort bij de mooiste 
gedenkparken van Nederland. 
De natuur en diversiteit in het 
landschap maken het gedenk-
park uniek. Daarom bieden wij 
nu ook de mogelijkheid voor 
een crematie- of begrafenis-
plechtigheid in de natuur, in 
onze nieuwe buitenaula.

BUITENAULA 
IN DE NATUUR 

072 8449767
Koert Huber

Uitvaartarrangementen Cultuurkoepel

9 ingrediënten mooie uitvaart ... bezoek www.terramor.nl/9jaar

Veelzijdige natuur, weelderig groen en 
rust in een glooiend duinlandschap. 
Westerveld is een bijzondere laatste 
rustplaats en een prachtige plek om te 
gedenken.

Verbonden met de natuur
Verscholen tussen bomen en middenin het 
groen, omringd door niets dan rust en slechts 
het geluid van vogels: Westerveld biedt vanaf 
nu de mogelijkheid voor een plechtigheid in 
de open lucht, in de buitenaula. Familie en 
nabestaanden nemen plaats in een intieme 
cirkel rondom de kist en luisteren naar spre-
kers en (live)muziek.

Natuurrijk decor
“We ervaren steeds vaker dat mensen graag 
buiten zijn en meer de rust van de natuur 
opzoeken,” vertelt Carla Bosua, directeur van 
Westerveld. “Ons park leent zich natuurlijk 
perfect voor een openluchtplechtigheid. We 
zijn op zoek gegaan naar de mooiste plek 
voor de aula en zijn erg blij met het uitein-
delijke resultaat: een intieme plek in een 
decor van groen. We hopen zo nog meer in de 
behoefte van mensen te voorzien.”

Aangezien het weer in Nederland nooit zeker 
is, zorgt Westerveld dat bij een plechtigheid 
in de buitenaula ook altijd een aula binnen 
beschikbaar is.
Kijk voor meer informatie op  
www.bc-westerveld.nl

Nieuwe buitenaula in  
Gedenkpark Westerveld

Foto: aangeleverd
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•  Denk je wel eens aan je 
eigen afscheid?

• Of dat van een naaste?
•  Wil je weten welke keuzes 

jullie kunnen maken?
•  Is er nog iets dat je wilt 

afronden in jouw leven?
 

~ liefde voor het leven ~
 

Nienke Blom
06 - 460 234 71

www.libellealkmaar.nl

libelle
levensafronding &

uitvaartbegeleiding

Ongedwongen, puur en oprecht.
Afscheid nemen op de manier zoals
iemand was. Dat is Monuta Toebes.

Telefoon: 072 - 520 15 30 
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Toebes
Uitvaartverzorging in
Heiloo, Akersloot,  
De Egmonden e.o.
www.monutatoebes.nl

Ook als u niet of elders  
verzekerd bent.

Nel Rietbroek-BijlGerwin Toebes

Wilt u meer weten?
U kunt ons telefonisch bereiken: Yarden Cluster West: 088 92 73 570, Jolanda de Boer: 06 46 597 583. 
Of kijkt u op www.yarden.nl/jolanda-de-boer

U denkt er misschien liever 

niet over na, maar ooit kan het 

gebeuren dat u afscheid moet 

nemen van een dierbare. En dan 

komt er veel op u af. In deze 

periode kunt u op mij rekenen.

“Het verzorgen van een persoon-

lijke uitvaart die zorgt voor een 

blijvende herinnering waarmee 

u verder kunt, is mijn doel. Met  

respect, rust en inlevings vermogen 

ben ik er voor u. Ik neem u alle 

zorg uit handen. Samen bereiden 

we een persoonlijk afscheid voor. 

Hierbij staan uw wensen als nabe-

staande en die van de overledene  

centraal. Of  u nu een plechtig-

heid in de plaatselijke kerk wilt, 

een afscheid bij u thuis of  het  

uitvaartcentrum bij u in de buurt. 

U kiest de locatie.

Ook na de uitvaart kunt u op mij 

rekenen. Ik neem contact met 

u op om te praten over hoe het 

gaat. Ook om te kijken of  ik u nog 

kan ondersteunen bij praktische  

zaken. Ik ben er voor u.”

Mijn naam is Jolanda de Boer,  

uitvaartverzorger van Yarden in  

Castricum e.o.

Over Yarden

Onze ervaring leert ons dat 

een betekenisvolle manier 

van afscheid nemen helpt 

bij het rouwproces. Daarom  

ondersteunen en inspireren 

wij nabestaanden bij het af-

scheid nemen van hun dier-

baren. Afscheid waar u als 

nabestaande een persoonlij-

ke invulling aan geeft, in een 

passende omgeving.

“Een goed en persoonlijk  
afscheid... mooie herinneringen 
die je verder helpen.”

Wij ontzorgen 

bij ontruiming of 

Seniorenverhuizing

TO
T M

A
A

T 5
0

                    RAADHUISWEG 14
    
          

EXPERTS IN SPORT SINDS 1954

www.sporthuishelling.nl
Actueel en altijd scherp in prijs

Wilson Blade WRT 

Grip: 2-3

GRATIS Thermo bag 3 Rkt

160,00

Wilson Blade WRT 
GRATIS Thermo bag 3 Rkt

Helling Graphica

Wilson Federer WRT

  89,99

Grip: 1-2-3
GRATIS TRETORN + BALLEN

Head Extreme MPA

VAN 149,99
NU 119,99

Grip: 1-2-3
GRATIS HEAD BALLEN

Babolat E-Sense
Grip: 3
GRATIS HEAD BALLEN

VAN  89,99
NU  59,99

  1851 JA HEILOO - TEL. 072 - 5332144

Nike Court Lite
VAN  55,00
NU  39,99

SUPER DEAL

BESTE KOOP

WIMBLEDON TOPPERS

      ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

f
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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

 

• 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.

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

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

Het adverteren op deze pagina legt u voor minimaal een jaar vast. 
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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 
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

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef

Tel. 072 - 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

www.event4all.nl  Tel. 072-5053112 of 06-51223712

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

Uw adres voor: Schoenen / Tassen / Sloffen / 
Riemen / Fournituren / Naambordjes / 
alle soorten Sleutels / Schoenreparatie etc…

Heerenweg 193 Heiloo 072 5340885
www.schoenmakerijrotonde.nl

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 l e i n  3b ,  1 8 5 1  L N He i l o o
(072 )  532  46  00 ,  0 6  2 9  0 44  945  
sh l @l vmdes i gn .n l ,  w w w. l vmd es 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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* 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 

 

UW MEUBELS EN 
KEUKENDEURTJES  
WEER ALS NIEUW !!

Schuren – beitsen – lakken 
of gespoten in een

duurzame coating in elk
gewenste kleur !!!!

MEUBELATELIER DE SCHOUW 
Lamoraalweg 69, 

Egmond a/d Hoef,072-5064133

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

COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

ff aan de rol met  
familie of vrienden in 
BOWLING HEILOO.

Al meer dan 40 jaar het 
recreatiecentrum voor 
alle leeftijden. Telefoon 

072-5331992

Lang hebben wij haar in ons midden gehad en van 
haar zelfstandigheid mogen genieten. Rustig is in 
haar vertrouwde omgeving overleden onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma

Maria Johanna 
de Winter - Portegies

Rita
weduwe van Balt de Winter

* Castricum,  † Heiloo,
8 augustus 1925  26 juni 2018

Piet-Jan (in liefdevolle herinnering) 
en Anneke
   Wouter en Jessica
   Lotte en Bram

Annemiek

Paul en Jolanda
   Jannes en Diede
   Lau
   Jo

Correspondentieadres:
Familie De Winter
Sint Adelbertuslaan 26
5643 PL  Eindhoven

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Onze dank en waardering gaat uit naar een ieder 
die liefdevol  voor haar gezorgd heeft.

 

 
 

Overweldigend! 
De vele, vele kaarten,  
bloemen en lieve reacties.  
 

Voor mijn RReeiinn,,  oonnzzee  lliieevvee  mmaamm,,  oommaa  eenn  ooeerroommaa  

RReeiinnyy  BBuurrggeerriinngg--BBaaaarrss  
 

Liefdevol, tevreden, zorgzaam, gelukkig. 
 

Hartverwarmend. Bedankt! 

Piet Burgering 
kinderen  
klein- en oerkinderen  Heiloo, juli 2018. 

✰

✰

✰

✰

✰

04-07-2000                                11-10-2012

18 Lentes…

Vandaag had jij een geweldig feest moeten geven.
Verdrietig dat jij en wij dit niet meer mogen beleven…

Chantal

♥ Lieverd, we missen je elke dag meer en meer… ♥

Pappa & Mamma
Mike & Waronne, Kobus & Dorus

Anouk & Menno, Romée
Opa & Oma Brinkie

Oma Greet
Coco, Pim, Chant & Bo 

Lara 

“Voor altijd in ons hart”

Johannes GeorGe TervoorT
 - Jos - 

                                                       
Heiloo, Heiloo,
29 december 1944 29 juni 2018

in herinnering zijn grote liefde 
Marga Tervoort - van Vegten 

  Storm  
 Heiloo:  Irma Buur - Tervoort
  Marcel Buur
   Robin, Jonne

 Alkmaar:  Robbert Tervoort
  Selma Bag - Tervoort
  Isabelle, Djuliën

Patrijsakkers 15
1852 EN Heiloo

Jos is thuis, waar jullie op woensdag 4 juli tussen 
19.00 en 20.30 uur afscheid van hem kunnen nemen 
tijdens een informele condoleance.

De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder 
lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis 
dat van ons is heengegaan onze oudste broer, 

zwager en oom.

Jos TervoorT

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

Familie Tervoort
Neven en Nichten

Te Koop: 
Garagebox 

Werkendelslaan 
te Heiloo. 

Geen stroom of gas  
aanwezig. 

Onlangs geschilderd. 

Prijs e 25.000,- k.k. 
Contact 06-22919395

    Tuinman
heeft tijd voor al uw  
tuinwerkzaamheden.

Alles is bespreekbaar
Tel: 06-13830393
(na 18.00 uur)

Met dankbare herinnering aan de vele jaren zorgzaamheid, 
vrolijkheid en trouw hebben we, toch nog heel erg snel, 
afscheid moeten nemen van

Jelly Hooghiemstra-van der Zweep
Irnsum Heiloo
6 februari 1937 1 juli 2018

 Henri Hooghiemstra

 Bouke en Mariëtte
     Tessel

 Erna en Ger
     Noah

 Martin en Els
     Yannick
     Renzo

Bayershoffweg 55
1852 BA  Heiloo
henrihooghiemstra@gmail.com

Jelly is opgebaard in Uitvaartcentrum Dekker, Oostelijke 
Randweg 30 te Zuid-Scharwoude.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 6 juli om 
16.00 uur in het crematorium in Schagen, Haringhuizerweg 3. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.

Persoonlijk afscheid nemen van Jelly
kan vanaf 16.00 uur in het crematorium.

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

Huurwoningen gezocht voor 
EXPATS Alkmaar@123wonen.
nl of bel 072 - 20 20 700

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

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

Zangles in Heiloo. Privé of 
met twee; kids of volwasse-
nen, beginners en gevorder-
den. Gratis proefles. www.
zingjemee.nl 06-48116691

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 TE HUUR GEVRAAGD: 
GARAGEBOX omgeving 
Zevenhuizerlaan Heiloo. Tel. 
06-52484929.

DE SCOOTERBOX  
repareert alle merken scooters 
en scootmobielen. Wij halen 
uw scooter GRATIS op. Ook 
levering nieuwe. 
www.descooterbox.nl 
06 - 2202 0702 AGM-Dealer

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

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

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 
KRINGLOOPHEILOO.NL 

Per direct te huur in Limmen: 
Voor bepaalde periode klein 
appartement voor 1 pers. 
Gestof. + gem. 550 excl. 06-
22707905 Na 18 uur.

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

Tuinman heeft tijd over voor 
al uw werkzaamheden in de 
tuin. Vrijbl. prijsopgave, alles 
is bespreekbaar. Ingeschr.
KvK. Tel: 06 - 5344 2975 

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

AUDITIES MUSICALVERENI-
GING DE HANSWIJCKERS. 
Komend seizoen ook meespe-
len bij De Hanswijckers? Meld 
je nu aan voor de open les op 
5 juli of de auditie op 12 juli! 
Alle info via  
www.hanswijckers.nl

 BRIDGELESSEN voor 
beginners en gevorderden. 
De lessen starten medio 
september. Kleine groepen. 
Aanmelding/Info: Ton Mooij, 
tel. 072-5331672 of tonmooij@
concepts.nl

KOFFERBAKMARKT 
HEILOO 12 AUGUSTUS. 
Gezellige kofferbakmarkt aan 
De Omloop van 9:00 tot 15:00 
uur. Alle info en aanmelden via 
www.kofferbakmarktheiloo.nl

MOOIE VOUWFIETS € 60. 
06-40179518 
 

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

Carin Sprenkeling - De Boog 34 - Heiloo - 06 21265477
www.carinsvoetverzorging.nl - info@carinsvoetverzorging.nl

www.carinsvoetverzorging.nl
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Nieuwe naam 
op de gevel!

Keurslagerij Burger
Het Hoekstuk 7, Heiloo
Tel. 072 – 5335227
www.burgerheiloo.keurslager.nl

Vanaf donderdag 5 juli staat er een nieuwe naam op 
de gevel van Keurslager Jongbloed. Namelijk 

Keurslagerij Burger! Waarschijnlijk kent u deze 
Keurslager al van de vestiging in Winkelcentrum 

’t Loo of in Egmond aan den Hoef.
Na een kleine metamorfose staan wij graag met het 

vertrouwde team voor u klaar!

• Bakje Filet Americain
• Bakje gerookte kipsalade
• 100 gram achterham
• Halve metworst
• 4 runderhamburgers

Normaal 17,00

nu voor 1000

Maak kennis met onze 
top 5 producten! 

• Bakje Filet Americain
• Bakje gerookte kipsalade
• 100 gram achterham

• 4 runderhamburgers
+ GRATIS shopper!

Geldig van 5 t/m 7 juli 2018.

Voor elke klant is er 
van donderdag 5 juli 

t/m zaterdag 7 juli een 

GRATIS stukje 
grillworst

Maak kans op 1 van de 20 mini smokers!
Vul op uw kassabon uw gegevens in en maak kans op 
1 van de 20 mini smokers.              Geldig t/m 7 juli 2018.

Keurslagerij Burger

Maak kans op 1 van de 20 mini smokers!
Vul op uw kassabon uw gegevens in en maak kans op 

Nieuwe 
openingstijden!
Maandag t/m zaterdag 

van 8.00 – 18.00 uur


