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Juf Anneke Lomans
25 jaar in het

onderwijs
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Het Pál Hermann Ensemble.                Aangeleverde foto

The International Holland Music 
Sessions weer in de regio

HEILOO - Deze zomer zijn 
Heiloo, Egmond en Castricum 
traditiegetrouw het toneel van 
Tihms-concerten.

Het 29e zomerfestival van The 
International Holland Music 
Sessions waaraan 125 toptalenten 
uit 30 landen meedoen, omvat liefst 
150 concerten in Noord-Holland 
en Friesland. In totaal tien van 
deze concerten vinden plaats in 
de Cultuurkoepel in Heiloo, in de 
Dorpskerk in Castricum en in de 
Slotkapel in Egmond aan den Hoef. 
De concerten in de Cultuurkoepel 
zijn op de zondagen 29 juli, 5, 12 en 

19 augustus. In de Dorpskerk wordt 
geconcerteerd op de vrijdagen 10, 
17 en 24 augustus. In de Slotkapel 
klinken de klassieke klanken op de 
woensdagen 1, 15 en 29 augustus. In 
Heiloo betreft het matineeconcer-
ten die om 15.00 uur beginnen. In 
Castricum en Egmond aan den Hoef 
zijn de concerten ‘s avonds, aanvang 
respectievelijk 20.00 en 20.30 uur.

Op de website www.tihms.com/
concerten is een overzicht van alle 
Tihms-concerten te vinden. Het is 
de moeite waard om ook even bui-
ten de eigen woonplaats te kijken. 
Tihms biedt een bont palet, zoals 

familieconcerten met inleiding, 
gratis previews, openluchtconcer-
ten, verrassende pop up-optredens, 
openbare masterclasses en lecture-
concerten. In de laatste categorie 
vallen twee concerten met muziek 
van de in de oorlog ‘verboden’ com-
ponist Pál Hermann, de vader van 
de Castricumse Corrie Hermann.

Via de website kan men ook kaar-
ten bestellen. Voorts kan men daar 
informatie vinden over de jonge 
artiesten die vaak al een imposant 
cv hebben opgebouwd.

Uniek bronzen 
armbandje verhuist naar 

Castricum
HEILOO - Afgelopen zaterdag 
was voor één dag een uniek 
bronzen armbandje te bewonde-
ren bij Archeologisch Museum 
Baduhenna. Het armbandje dat 
dateert uit de Romeinse tijd 
is dinsdag 17 juli overgedra-
gen aan het Huis van Hilde in 
Castricum.

De vondst van het armbandje is 
heel bijzonder. In september 2015 
hebben kinderen uit de groepen 7 
en 8 van alle basisscholen in Heiloo 
archeologisch onderzoek verricht 
in het gebied achter de bowling-
baan aan de Kennemerstraatweg 
in Heiloo. Samen met vrijwilligers 
van Baduhenna en archeoloog Silke 
Lange hebben de kinderen de grond 

nauwkeurig onderzocht met schep 
en troffel. Sporen en vondsten uit 
de Romeinse tijd en de middeleeu-
wen kwamen toen aan het licht. 
De bronzen armband werd opge-
graven door Lisa, Stan en Jaap uit 
groep acht van de Paulusschool. 
Zij mochten afgelopen zaterdag als 
eersten het tentoongestelde arm-
bandje bekijken in de vitrine bij 
Baduhenna.

Inmiddels is de armband dus 
overgedragen aan het Huis van 
Hilde en daar nu te bezichtigen. Dit 
gebeurt met alle archeologische 
vondsten die gedaan worden in 
Noord-Holland.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Lisa, Stan en Jaap van de Paulusschool.                  Foto: STiP Fotografie

Roots Market, 
zomerfestijn Willibrordus Heiloo

HEILOO - Op zondag 22 juli 
vindt op Landgoed Willibrordus 
in Heiloo het zomerfestijn van 
de Roots Market plaats. Het 
belooft een prachtige dag te 
worden met ruim 90 deelnemers 
die volop mooie producten en 
inspiratie brengen. 

Kom je boodschapjes doen voor 
in de keuken, zoals ambachtelijke 
boerenkaas, honing bij de imker 
en olijfolie uit de Spaanse gaarde. 
Koop plantjes voor in de tuin, een 
stoere houten serveerplank of 
handgemaakte kinderkleding. Er is 
een heus foodplein met (h)eerlijk 
eten, fantastische koffie en een ter-
ras waar je kunt genieten van de 
livemuziek. Verder zijn er tal van 
activiteiten voor jong en oud; doe 
mee aan yoga, neem een massage 
of henna tattoo, kinderen kunnen 
geschminkt worden en heerlijk 
spelen. Entree en parkeren zijn gra-
tis, doe groen en kom op de fiets! 

Het adres is Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo en het zomerfestijn 
vindt plaats van 12.00 tot 20.00 uur. 

Voor meer informatie kijk op www.
rootsmarket.nl.

De Roots Market, altijd gezellig om even een rondje te doen.  
           Aangeleverde foto
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Juf Anneke Lomans

Alles voor uw BBQ
via webshop.burger.

keurslager.nl

TOUR DE BURGER
Maak deze week kans 
op een racefiets model 

Lucien Van Impe uit 1976.
Lever uw kassabon in en 
maak kans op een van de 

9 fietsen.

OPSCHEPPER VAN DE WEEK IS 

DAMIAN MUIJS
Zijn favoriete smaak is 

Lemon Meringue

Van Damian krijgt iedere klant bij 
aankoop van twee bollen ijs een 
GRATIS bol lemon meringue ijs.

Stationsweg 74 Heiloo
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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

Na de verkiezingen van maart jl. is er een college gevormd 
bestaande uit 3 parti jen, namelijk HEILOO-2000, VVD en CDA. 
Wij hebben een ambiti euze coaliti eovereenkomst gesloten die wij 
de komende raadsperiode met volle overtuiging willen uitvoeren.
De overeenkomst is tot stand gekomen in overleg met diverse 
organisati es in Heiloo.

In ons dorp is een goede mix van wonen, werken, onderwijs, zorg, 
veiligheid en groen. Het hoge niveau van onze voorzieningen willen 
we zo houden. We koesteren wat goed is en blijven werken aan 
positi eve vernieuwingen.  En dat onder het mott o: ‘Met elkaar’.
‘Met elkaar’ houdt in dat we samenwerken met de inwoners, 
ondernemers en organisati es. Een greep uit onze voornemens:

Contactgegevens: Corrie Konijn, fracti evoorzitt er HEILOO-2000: c.w.m.konijnraad@icloud.com
René van Splunteren, fracti evoorzitt er VVD: rp.vansplunteren@quicknet.nl

Hessel Hiemstra, fracti evoorzitt er CDA: jhhiem@quicknet.nl

HEILOO, EEN VAN DE DUURZAAMSTE 
GEMEENTEN VAN NEDERLAND
•  Onderzoek naar een buurtbatt erij:

voor opslag van door zonnepanelen
opgewekte energie

•  Samen met Duurzaam Heiloo/Heiloo 
Energie plannen bedenken en uitvoeren

VLOT EN VEILIG VAN A NAAR B
•  Zo snel mogelijk realiseren

van de aansluiti ng A9
•  Veilige fi etsverbindingen en meer

fi etsparkeerplaatsen bij het stati on

GASTVRIJ HEILOO
• Levendige winkelcentra
•  Start campagne ‘Natuurlijk Heiloo’ 

om ons dorp beter op de kaart te zett en

BOUWEN NAAR BEHOEFTE
•  Realiseren van een appartementsgebouw 

voor 1- en 2 persoonshuishoudens voor 
jong en oud

•  Het opvoeren van het bouwtempo 
naar 200 woningen per jaar

ZORG EN ONDERSTEUNING/
IEDEREEN DOET MEE
•  Door inzet van zorgvrijwilligers

voorkomen dat mantelzorgers
overbelast raken

•  Voldoende dagopvang,
ook voor mensen met dementi e

Voor de volledige tekst van de
coaliti eovereenkomst:
htt ps://www.heiloo.nl/coaliti eovereenkomst

Stationsweg 61, Heiloo 
www.allemanmode.nl

Colberts
Cavallaro,

Benvenuto,
Roy Robson 

shirts
Profuomo, 

Circle of 
Gentlemen sweaters

Calvin  Klein 

uitgezonderd standaard artikelen

NU 20% tot 50% korting 

o p   d e   g e h e l e   z o m e r c o l l e c t i e

ACTIE  LOOPT
ZOLANG  DE
VOORRAAD

STREKT!

Jacks
Regenjassen

Fortezza 
& Reset 

Broeken 
Pierre Cardin

PME,Vanguard
Meyer
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost. 

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren op de Boswinde in Heiloo, waar ik woonde met 
mijn ouders en 3 jaar oudere broer. Daar heb ik een superfijne 
jeugd gehad.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je nu dan 
hebben? 
Dan zou ik nu net als Zeb Hogan, Robson Green of Jakub Vàgner 
de wereld rondreizen om de meest bizarre vissoorten te vangen 
voor de camera. Sinds ik een gezin en eigen installatiebedrijf heb is 
er van m’n hobby overigens weinig meer terechtgekomen.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Ik heb veel bewondering voor mensen die in hun werk of sport bij 
de allerbesten horen en kijk daar dan ook graag naar, ze daarente-
gen ontmoeten is voor mij minder belangrijk.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Als 9-jarig mannetje eind 1996 voor de eerste keer met pa naar de 
(inmiddels) Johan Cruijff Arena heeft veel indruk gemaakt. Ook 
gingen we vaak bij Egmondia kijken waar Ajax toen zijn trainings-
kampen had. Vissen, schaatsen en voetballen achter in het park 
zijn ook fijne jeugdherinneringen.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo? 
De Noorder- en Zuiderneg waar ik ben opgegroeid vind ik de mooi-
ste en rustigste plek van Heiloo. We komen hier nog wekelijks op 
de fiets of met de benenwagen.

6. Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Hier hoef ik helaas niet lang over na te denken. Een geneesmiddel 
tegen de hersentumor waar mijn broer Dennis mee te dealen heeft.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Pluk de dag! Dat probeer ik ook iedere dag te doen.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Ik ben een open boek. Wat mensen misschien niet weten is dat ik 
geregeld sport bij TCHU en bij HZV.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Volgens mij levert de heer Romeyn prima werk. Het feit dat hij 
al sinds 2005 (gegoogeld) burgemeester is van onze prachtige 
gemeente zegt denk ik genoeg.

10. Persoonlijke vraag van Anita Jonker:
“Robin, je bent een paar jaar werkzaam geweest op een boorei-
land. Wanneer en waarom heb je ervoor gekozen een eigen bedrijf 
op te starten en hoe bevalt dat?”

De wens om een eigen bedrijf op te starten was er al voordat ik 
de sprong naar de offshore waagde. Je kunt het je nu haast niet 
meer voorstellen, maar toen dit zes jaar geleden speelde was er 
crisis in de bouw, waardoor een eigen bedrijf opstarten riskant was 
geweest. Ik was destijds vrijgezel waardoor de sprong naar de off-
shore makkelijk, uitdagend en bijzonder leerzaam is geweest. In de 
drie jaar die ik op de Noordzee gewerkt heb (drie weken op, drie 
weken af) heb ik thuis een solide basis gelegd voor het loodgie-
tersbedrijf, waar we inmiddels de vruchten van plukken. Het derde 
jaar offshore leerde ik Marike kennen, waar ik inmiddels al ruim 
twee jaar mee getrouwd ben. Samen hebben we een zoontje van 16 
maanden, genaamd Tijl.

Ik geef de vragen door aan Marc van Twuijver. Mijn vraag 
aan Marc is:
“Hoi Marc, je hebt onlangs een bonbonatelier geopend. Hoe ben je 
op dit idee gekomen en wat voor producten maak je allemaal?”

Tien vragen aan...

Robin
Kösters

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 
van Uitkijkpost rust copyright. Niets mag 
op welke wijze dan ook worden overge-
nomen, verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden zonder toestemming van 
de uitgever.

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 
vr. 09.00 - 12.00 | 13.00 - 14.30 uur

Verkoop
De verkoopafdeling is bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag, tel. 
072-5351072 of via
verkoop@uitkijkpost.nl.

Redactie
De redactie is bereikbaar op maandag, 
dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of 
via redactie@uitkijkpost.nl. 

Administratie
De administratie is bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag, op
tel. 072-5330175 of via 
administratie@uitkijkpost.nl. 

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business 
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

Het weekblad Uitkijkpost wordt 
geproduceerd op een waterloos 
offset rotatiepers, de milieu-
vriendelijke druktechniek

Uitkijkpost Media is nimmer aansprakelijk 
voor schade, door wie dan ook geleden, 
welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig 
of onjuiste plaatsingen van uitkijkertjes. 
In geval van twijfel beslist de uitgever. 
Uw privacy: https://www.uitkijkpost.nl/
pagina/privacy

Juf Anneke genoot zichtbaar.                Aangeleverde foto

Juf Anneke Loman 25 jaar 
in het onderwijs

HEILOO - Op vrijdag 13 juli was 
het groot feest op CBS de Duif. 
De teamleden organiseerden 
voor alle ouders een bedankje, 
in de vorm van een tropisch 
feest op het schoolplein. Alle 
groepen hadden voor de gele-
genheid een optreden voorbe-
reid, wat resulteerde in een 
tropische cocktail van zang en 
dans.

25 jaar onderwijs
Bijzondere aandacht was er voor 

juf Anneke Loman. Zij is 25 jaar 

verbonden aan het onderwijs en 
werd daarom extra in de bloemetjes 
gezet. Na een feestelijke ontvangst 
in haar klas genoot zij met haar 
familie en de kleuters van groep 
1-2A van een pannenkoekenmaal-
tijd. Ook was zij eregast tijdens de 
optredens en genoot zij met een 
aantal genodigden van de optre-
dens.

Kerstorkest
Juf Anneke zorgt jaarlijks voor 

de begeleiding van de kerstviering 
van de Duif in de Ter Coulsterkerk. 

Van alle leerlingen die een muziek-
instrument spelen, vormt zij een 
kerstorkest dat klinkt als een klok. 
Om haar daarvoor te bedanken stu-
deerden de muzikanten een stuk 
van Beethoven in, onder leiding van 
Madelon Kooi van de Muziek- en 
Dansschool Heiloo. 

Juf Anneke en haar genodigden 
genoten van het zonnige en muzi-
kale spektakel ter afsluiting van het 
schooljaar op CBS de Duif.

Bezoek de open dag van 
windmolen Boekel

HEILOO - Op 21 juli is iedereen 
welkom aan de Boekelerdijk 
27 te Heiloo om de windmolen 
Boekel te bewonderen. Deze 
windmolen is van 10.00 uur tot 
13.00 uur opengesteld voor 
publiek. De lokale energieco-
operaties Alkmaar Energie, 
Bergen Energie, CALorie, 
Heiloo Energie en DUEC zijn er 
samen met HVC om tekst en uit-
leg te geven.

Windenergie is een belangrijke 
duurzame energiebron, en best 
lucratief. Bewoners van de gemeen-
ten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo en Uitgeest 

zijn mede-eigenaar van windmo-
len Boekel in de Boekelermeer 
en delen zo in de winst. Samen 
hebben bewoners tot 37% van de 
Boekel in handen en HVC 63%. Er 
zijn momenteel nog 400 certificaten 
à € 300,- per stuk te koop.

Mensen kunnen ook nu gelijk een 
Boekel-certificaat aanschaffen. Dat 
gaat via de websites van de boven-
genoemde lokale energiecoöpera-
ties of via de site. De certificaten 
kosten 300 euro per stuk met een 
verwacht rendement van 5%. Voor 
meer info www.heilooenergie.nl of 
www.windmolenboekel.nl.

Windmolen Boekel.         Aangeleverde foto
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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.

Rĳksweg 42a / Limmen / 072 - 505 49 57

Een afspraak is
snel gemaakt!

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

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

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

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

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

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

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

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

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

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

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

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

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

Als het écht lekker moet zijn!

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

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

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

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

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

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

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

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

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

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

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

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist
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Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

ADVERTEREN OP 
DEZE PAGINA MAIL NAAR 

VERKOOP@UITKIJKPOST.NL

OF BEL 072 5331072

WILT U AANDACHT ?

Daar ga ik voor zorgen !
Skapande Marketing & Communicatie

www.skapande.nl | www.michielullers.nl | michiel@skapande.nl
WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 

072 533 0439

Wolletje heeft nog nooit een aai gekregen. 
Wel een injectie met chemicaliën.

De Dierenbescherming komt op voor vergeten 
dieren. Ook in uw regio. Help mee en meld 
u aan als collectant voor de jaarlijkse 
collecteweek rond 4 oktober. 

Bel (088) 8113 000 of ga naar 
www.dierenbescherming.nl
/collecte.

Collectanten gezocht!
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Wegens vakantie is de praktijk 
van DR. RUURDA GESLOTEN 

van 23-07-2018 t/m 10-08-2018

waarneming:  
Dr. E. Gianotten, tel: 5330400

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

BEDRIJF
BELICHT

Na 42 jaar nu tijd voor iets anders
HEILOO - Deze week neemt 
Loes Dekker afscheid als juf, na 
42 jaar in het onderwijs gewerkt 
te hebben. Als juf is zij begon-
nen in Tuitjenhorn en 34 jaar 
later maakte zij de overstap 
naar Heiloo. Inmiddels is zij al 
8 jaar verbonden als juf aan de 
Radboudschool in Heiloo. En nu 
is het tijd voor iets anders.

Loes Dekker, in haar tienerjaren 
woonachtig in Heiloo, heeft als leer-
kracht altijd voor de groepen 3 t/m 
6 van de basisschool gestaan. In 
Tuitjenhorn was zij werkzaam op 
een hele leuke school met een leuk 
team. Helaas waren er op een zeker 
moment te weinig leerlingen en 
moesten leerkrachten overgeplaatst 
worden. Ook Loes! En zo kwam 
zij op de Radboudschool in Heiloo 
terecht. “Een leuke school met 
een geweldig team. Een team dat 
alles samen doet en er altijd voor 
elkaar is. In lief en leed,” aldus Loes. 
Dit jaar heeft ze groep 5/6 van de 
Radboudschool onder haar hoede. 
Loes, een juf die altijd positief naar 
kinderen kijkt en het allerbeste uit 
kinderen wil halen, is zeker geen 
juf die alleen de taal- en rekenme-
thoden induikt. Zij is een juf die 
vindt dat een kind met hoofd, hart 
en handen bezig moet kunnen zijn. 
Vooral de gym-, teken- en handen-
arbeidlessen vond Loes altijd erg 
leuk. In al die onderwijsjaren heeft 
ze ontdekt dat alle kinderen, of het 

nu in Tuitjenhorn of in Heiloo is, 
bijzonder op de gymles gesteld zijn. 
Tijdens dit laatste schooljaar heeft 
Loes ook andere klussen gedaan op 
de Radboudschool. Onder andere 
heeft zij leestoetsen afgenomen in 
allerlei groepen, heeft ze ingevallen 
in diverse groepen en heeft ze som-
mige kinderen extra les gegeven.

Hoogtepunten
Dit schooljaar ging Loes in ver-

band met Pasen met haar groep 
naar het putje bij de Kapel. Loes: 
“Dat was heel bijzonder. Ik woonde 
in mijn kinderjaren vlak naast dat 
bos en heb daar vaak gespeeld. Ik 
kende het bos op mijn duimpje. 
Toen ik daar was met de kinderen 
heb ik de kinderen verteld dat dit 
het bos van mijn jeugd was. En wat 
voor fijne herinneringen het nog 
steeds zijn. Dit deed Loes vaker. 
Hieruit konden de kinderen dan 
weer iets halen, bijvoorbeeld hoe 
belangrijk een geborgen gevoel kan 
zijn of hoe belangrijk het is om met 
vriendjes en vriendinnetjes te kun-
nen en mogen spelen. Maar ook 
andere leuke en vrolijke uitstapjes 
waren een hoogtepunt in de carrière 
van de juf. Met de kinderen en de 
ouders met auto’s naar een opge-
spoten weiland aan de Hoogeweg 
om daar in de winter te gaan schaat-
sen of haar verjaardag vieren in het 
Heilooërbos met de gehele klas. 
Ook de talloze schoolreisjes waren 
een feest voor Loes. “Je maakt de 

kinderen op een andere manier 
mee. Doordat er een andere sfeer 
is gedragen de kinderen zich anders 
en zijn soms op een andere manier 
meer open tegen je,” aldus Loes 
Dekker.

Dieptepunten
Natuurlijk waren er ook wel 

dieptepunten, al is het woord diep-
tepunten misschien wel erg nega-
tief uitgedrukt. In de loop der jaren 
nam het administratieve werk voor 
leerkrachten erg toe. Best wel jam-
mer vindt Loes. “Soms lijkt een 
leerkracht meer een administratief 
medewerker.” Over het zogeheten 
‘passend onderwijs’ zegt Loes: “Ik 
weet niet of dat altijd zo goed is. 
Gespecialiseerde leerkrachten zijn 
soms beter voor een kind met een 
beperking. Een kind krijgt dan de 
aandacht die het nodig heeft.”

Pensioen
Juf Loes Dekker gaat nu heer-

lijk van haar prepensioen genieten. 
Samen met haar man die al een 
tijdje gepensioneerd is. Ze heeft veel 
hobby’s en wil leuke dingen doen. 
“Ik ga de kinderen en mijn collega’s 
missen, maar ik kom zeker nog naar 
de Radboudschool om een bakkie 
te doen en om volgend jaar naar de 
musical van groep 8 te kijken.”

Tekst: Yvonne van Stiphout

Juf Loes met ‘haar’ kinderen uit groep 5/6.          Foto: STiP Fotografie

Workshop voor 
medewerkers Kits Oonlie

HEILOO - Alle medewerkers 
van Kits Oonlie hebben op 
maandag 9 juli de workshop 
‘Communiceren met ouders’ bij-
gewoond. Deze workshop was 
vanuit de gemeente Alkmaar 
beschikbaar gesteld. 

De workshop werd verzorgd door 
drie jeugd- en gezinscoaches uit 
Alkmaar. Zij hebben onder andere 
aandacht besteed aan het ouderge-
sprek en gespreksvaardigheden. De 
medewerkers hebben handvatten 
gekregen om bijvoorbeeld achter-
standen van kinderen bespreekbaar 
te maken maar ook hoe ze om moe-

ten gaan met de situatie als ouders 
moeilijk bereikbaar zijn. Goed 
contact hebben met ouders is van 
essentieel belang om een kindje op 
te kunnen vangen. Samen met de 
ouders wordt er bekeken op welke 
manier de medewerkers het kind 
het beste kunnen begeleiden en wat 
ouders belangrijk vinden rondom 
de opvang. 

Wilt u meer informatie over de 
opvang of wilt u een keer komen 
kijken op een van de locaties, neem 
dan gerust contact op met Kits 
Oonlie, 072-5323576.

Op cursus.          Aangeleverde foto COLUMN

Michiel Ullers

“Moet dit allemaal mee?” vraag ik met een zucht terwijl ik 
de zoveelste tas achter in de auto probeer te proppen. U 
kent dit vast ook wel. Veel te veel spullen mee op vakan-
tie, terwijl je de helft niet gebruikt. Stress vooraf en heel 
veel gedoe. Ik las in de krant dat vakantie de meeste stress 
van het hele jaar oplevert. Waarom doen we het dan toch 
elk jaar weer? Waarom gaan we eigenlijk op vakantie?

Dat is nou nog eens een 
goede vraag. Waarom gaan 
we eigenlijk op vakantie? 
Hier in ons prachtige dorp 
is toch alles? Strand, zee, 
duinen, historische stad in 
de buurt, heel veel beziens-
waardigheden en bovenal 
je eigen omgeving en eigen 
bed. Sterker nog, hele volks-
stammen (met name Duits) 
komen deze kant op om 

vakantie te vieren. Toeristen die naar ons dorp komen, 
een vakantiebestemming. En wat doen wij? We gaan 
hiervan weg. Dat is toch raar!

Toch gaan we met z’n allen in de file naar het zuiden om 
daar met z’n allen aan de zee te zitten, die we hier ook 
hebben. Hockeyvader dus ook. Bepakt en bezakt op pad, 
uren in de auto om vervolgens een paar weken op een 
volle camping te staan. Een paar weken hier relaxen was 
ook lekker geweest, maar Hockeyvader moet wel op 
vakantie. Moet? Ja, want Hockeyvader heeft zijn huis 
verhuurd aan Duitsers via Belvilla. Leek ons een leuk 
idee... en financieel aantrekkelijk. We moeten dus het 
huis uit.

Kortom, nog maar een tas in de auto, voetbal mee, kano 
op het dak en het badmintonsetje gaat ook mee. Past er 
vast nog wel bij. Niet vergeten de cavia naar oma te doen. 
Nog een paar dagen de laatste dingen inpakken en dan 
kunnen we. Ik verheug me er nu al op!

Hockeyvader gaat op vakantie

Gevonden 

Afgelopen week vond ik iets kostbaars, zo te zien, en ging naar het 
gemeentehuis om dit aan te geven. Echter, dit kon niet, want het moest via 
internet. Toen ik zei dat ik dit niet had, adviseerde de receptioniste me dat 
ik het dan door mijn kinderen moest laten doen. Misschien had ik wel geen 

kinderen of was zo’n opmerking 
wel heel pijnlijk. Daarbij, heeft 
degene die de kostbaarheid verlo-
ren heeft internet?

Ik vind dit geen goede gang van 
zaken. Ik wil het de gedupeerde 
graag teruggeven en zal nu een 
briefje bij de Albert Heijn in ‘t 
Loo ophangen. In de hoop dat de 
gemeente een andere oplossing 
vindt.

Ton

Deze zomer úw bedrijf 
op deze plek belicht?

Neem contact op met 
verkoop@uitkijkpost.nl 
en informeer naar ons 
speciale zomertarief.



laat je groeienwww.fortekinderopvang.nl

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

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 

Golfen is genieten op de golf aan van Heiloo

Golf- & Countryclub Heiloo • Lagelaan 8 , 1851 PC  Heiloo • Tel. 072 505 45 40

En onbeperkt genieten kan een jaar lang voor slechts E 800,-
Kom kennismaken en informeer naar onze lidmaatschapsvormen.

Chronische klachten
zoals oorsuizen?
Bowen- en massagetherapie

VERGOEDING vanuit het aanvullende pakket  
van de meeste zorgverzekeraars

www.praktijktesselaar.nl
• Hazelaar 46 • Heiloo • T 06 4561 0265

echo-adfysio kennemertstraatweg 464  1951 NG
gerbrand@echo-adfysio.nl    tel 06 53106162 

fysiotherapie
MSU echografie
shockwave therapie
osteonomie

Een duidelijke diagnose door echo,- en functie 
onderzoek geeft inzicht in oorzaak, gevolg en 
oplossing van uw lichamelijke klachten aan 
spieren, pezen en gewrichten. Kijk voor meer 
informatie op www.echo-adfysio.nl

Lena, 
Angela 
en Artina 
bedankt!

Drie kanjers 
die alles doen 
voor de kinderen 
van de Vijfhoek

Los van alle medewerkers en vrijwilligers die 
zich dagelijks inzetten voor de Vijfhoek, willen 
we de jubilarissen Lena (25 jaar), Angela (25 jaar) 
en Artina (12,5 jaar) extra in het zonnetje zetten!
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Helling Graphica
      AKTIES ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

25

      EXPERT IN SPORT SINDS 1954

BIJ

KORTING

DESCENTE RUNNING KLEDING

50 KORTING

ASICS RUNNING SCHOENEN

25 KORTING

*
NIKE RUNNING SCHOENEN

25 KORTING

*
SALOMON TRAIL SCHOENENSALOMON TRAIL SCHOENEN

40 KORTING

POLAR HARTSLAG METERS

**

*Geselecteerde modellen

NIKE VOETBAL SCHOENEN

40 KORTING

*
HUMMEL TRAININGSPAKKEN

40 KORTING

DITA HOCKEY STICKSDITA HOCKEY SCHOENEN                 GRAYS HOCKEY STICKS

50 KORTING 50 KORTING 50 KORTING

* * *

Helling Graphica

OP DE GEHELE COLLECTIE

LACOSTE TRAININGSPAKKEN LACOSTE TENNISKLEDING
*Geselecteerde modellen

 ADIDAS R.GARROS KLEDING YEP YEP KINDER KLEDING ADIDAS TENNISSCHOENEN

FILA INLINESKATES

EXPERTS IN SPORT SINDS 1954

                    RAADHUISWEG 14
    
          

  1851 JA HEILOO - TEL. 072 - 5332144
www.sporthuishelling.nl

Actueel en altijd scherp in prijs ZOEK JE EEN LEUKE JOB
VOOR MINIMAAL 16 UUR P.WK

EN FLEXIBEL INZETBAAR?
SOLICITEER DAN BIJ:

SPORTHUIS HELLING BV

075-6350081 

MW. E. HELLING-PRINS

LISA@HELLINGEUROSKI.NL

SPORTHUIS HELLING - HEILOO

40 KORTING
m.u.v. SPEEDO

40 KORTING 40 KORTING

* * 40 KORTING
* 40 KORTING

* 50 KORTING
*

AKTIES GELDEN NIET OP REEDS AFGEPRIJSDE ARTIKELEN
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

40 KORTING

*

 BADKLEDING,DAMES,HEREN,KINDER

*Geselecteerde modellen *Geselecteerde modellen *Geselecteerde modellen

*Geselecteerde modellen *Geselecteerde modellen *Geselecteerde modellen *Geselecteerde modellen *Geselecteerde modellen

*Geselecteerde modellen *Geselecteerde modellen *Geselecteerde modellen

Peuteropvang bij basisschool Meander

HEILOO - Vanaf 3 september kunnen peuters uit Heiloo  
terecht bij basisschool Meander om samen te spelen en 
te leren. In deze school start Forte Kinderopvang met 
opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar oud.

Door opvang in de school zelf wordt de overgang naar de 
lagere school een stuk makkelijker voor de bijna-kleuters. 
Peuteropvang Meander is toegankelijk voor alle kinderen: 
doorstromen naar de Meander is een mogelijkheid, maar 
geen vereiste. Bij deze vorm van opvang hebben ouders recht 
op kinderopvangtoeslag of subsidie.

Bij Peuteropvang Meander zijn nog plaatsen vrij. Meer 
informatie via www.fortekinderopvang.nl en 0251-658058.
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Derde bachelordiploma Fysiotherapie voor familie 
Ruiter-Vel
HEILOO - Donderdag 12 juli 2018 was een bijzondere dag voor de familie 
Ruiter-Vel. Dochter Celine kreeg 29 jaar na haar ouders, Nico Ruiter en 
Ingrid Vel, haar bachelordiploma Fysiotherapie aan de HvA Gezondheid 
te Amsterdam uitgereikt. Sport en gezondheid vormen een rode draad in 
deze familie. Broer Yannick volgt het CIOS te Haarlem. In augustus gaat 
Celine, samen met Ingrid, naar het EK Atletiek in Berlijn. Zij zullen daar als 
fysiotherapeut werkzaam zijn in een Duits team van fysiotherapeuten voor 
de EK-organisatie in Berlijn. Atletiek is een sport die door beiden, al vanaf 
hun jeugd, wordt beoefend. Die ervaring kunnen zij goed inzetten voor de 
behandeling van de atleten.

Fysiotherapie Vennewater- het Zevenhuizen 48B (in Sportcentrum het 
Vennewater) -1852JC Heiloo-072/5330344-info@fysiotherapievennewater.
nl.

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N Houd inbrekers buiten de deur 
tijdens je vakantie!

HEILOO - De vakantieperiode 
staat weer voor de deur. Het 
moment dat veel mensen elders 
genieten van hun verdiende 
rust en daardoor helaas ook het 
moment dat inbrekers graag 
hun slag slaan. Paul Dirks van 
Buurtpreventie Heiloo geeft 
een aantal tips om het inbrekers 
niet te gemakkelijk te maken 
tijdens je vakantie.

1. Zorg voor goede sloten en sluit 
uw deuren. In de praktijk blijkt dat 
veel woningen nog zijn voorzien 
van verouderde sloten. Inbrekers 
krijgen deze oude sloten relatief 
gemakkelijk open. Ook blijkt dat 
veel deuren van woningen en/of 
schuren niet op slot zitten wan-
neer de bewoners niet thuis zijn, of 
zelfs op vakantie zijn. Dan maak je 
het inbrekers natuurlijk wel heel 
gemakkelijk! Dus, deuren en ramen 
op slot, ook al ben je maar even van 
huis.

2. Maak het voor inbrekers niet 
aantrekkelijk om bij jou thuis te 
‘shoppen’. Dus, geen waardevolle 
spullen in het zicht laten staan. En... 
je fiets in de schuur ook even op 
slot zetten!

3. Zorg voor een bewoonde 
indruk. Dus zet een (vers) bloemetje 
op tafel, hang een jas over de stoel 
en laat de buren de gordijnen eens 
open en dicht doen en de brieven-
bus legen. Ben je langere tijd weg? 
Vraag dan of iemand het gras een 
keer maait. Kortom, zorg voor een 
bewoonde indruk in plaats van een 
verlaten huis.

4. Zorg voor verlichting! Inbrekers 
houden van donkere steegjes en 
achtertuinen. Reden te meer om te 
zorgen voor goede buitenverlich-
ting. Verlicht de deur en achtertuin, 
daarmee schrik je inbrekers af.

5. Social media is niet weg te 
denken! Maar, denk twee keer na 
voordat je je vakantie-uitzicht en 
-belevenissen op het wereldwijde 
web deelt. Je weet immers maar 
nooit wie het leest. Maak mensen 
die niet het beste met je voorheb-
ben dus niet wijzer dan ze zijn. Wil 
je je vakantieavonturen toch graag 
delen? Plaats dan een online verslag 
als terugblik als je zelf weer veilig 
thuis bent. Ook leuk om nog even 
terug te denken!

6. Laat geen ‘klimmaterialen’ in 
de tuin staan. Dat klinkt misschien 

wat gek, maar een kliko of lad-
der kan soms net dat opstapje zijn 
dat inbrekers nodig hebben om via 
het openstaande bovenraam naar 
binnen te komen. Ruim deze voor 
zover mogelijk op, of zet ze op een 
plek waar ze niet direct in het oog 
springen als voor de hand liggend 
opstapje.

7. Houd de buren op de hoogte! 
Zorg ervoor dat je als naaste buren 
van elkaar weet wie er wanneer op 
vakantie is, en wie er voor de post 
en de planten zorgt. Houd een extra 
oogje in het zeil en wees alert op 
vreemde geluiden en veranderingen 
in open of gesloten ramen, deuren 
en gordijnen. Vertrouw je het niet? 
Overleg met andere buren of neem 
contact op met de politie.

8. Last but not least: word lid van 
de Buurtpreventie WhatsApp-groep 
uit jouw buurt! Samen met de buurt 
een oogje in het zeil houden werkt 
beter dan je denkt. Voor meer infor-
matie of aanmelden: www.buurtpre-
ventieheiloo.nl.

Een prettige vakantie en kom 
weer gezond en veilig terug!

De straat: Breedelaan
HEILOO - Esther woont aan de 
Breedelaan in de wijk Oud-Zuid 
samen met haar man en hun 
kinderen. Als ze de vraag krijgt 
te praten over haar straat, is 
ze hiertoe meteen bereid. “Wij 
wonen hier echt heel goed. De 
straat is mooi groen en het is 
lekker rustig. Verderop zijn er 
speeltuintjes voor de kinderen 
en grasveldjes, waar ze bijvoor-
beeld kunnen voetballen. Ik 
hoef hier echt niet weg hoor,” 
vertelt ze tevreden. 

Esther houdt overduidelijk van 
Heiloo en vooral van de buurt 
waarin ze woont. Voorheen woon-
de de Heiloose als kind aan de 
Havercamplaan, een stukje ver-
derop in de wijk, en later aan de 
Heerenweg. Met haar man ver-
huisde ze in 2001 naar Alkmaar. 
Daar waren de woningen destijds 
betaalbaarder. In 2006 verhuisde ze 
weer naar Heiloo. “Ik ben blij weer 
terug te zijn in mijn oude buurtje.” 
Ook over haar woning, gebouwd in 
de jaren ‘70, is Esther goed te spre-
ken. “We hebben met vier slaapka-
mers voldoende ruimte. Vanuit ons 
raam hebben we een open uitzicht, 
ook een voordeel.” Esther en haar 
gezin gaan goed om met de buren. 
“We hebben kinderen in dezelfde 
leeftijd, dus die spelen met elkaar. 
Grappig detail is dat we met vier 
gediplomeerde schoonheidsspe-
cialistes op één rij wonen van wie 
twee praktiserend, ik werk nu in 
de verzekeringsbranche.” Sandra, 

de buurvrouw van Esther, laat zich 
ook even zien. Ze praat al even 
enthousiast over de Breedelaan. 
“We wonen hier, omdat de wijk 
groen is. Verder is onze woning gro-
ter dan de vorige, een appartement 
in Ypestein. Ook dat was een reden 
om hiernaartoe te verhuizen. Een 
ander pluspunt is de centrale lig-
ging: we wonen dicht bij de school 
van de kinderen, het station en de 
winkels.” Aan de andere kant van 
de straat, tegenover de openbare 
basisschool De Springschans, praat 
Henk Kleijn voor zijn voordeur over 

zijn woonervaringen. “Ik woon hier 
prettig, omdat de mensen elkaar 
helpen als dat nodig is. Dat is pret-
tig. Een minpuntje heb ik eveneens 
voor je: soms erger ik mij aan het 
gedrag van weggebruikers in de 
straat. Sommige mensen rijden veel 
te hard. Verder lopen vrijwel alle 
wandelaars aan de rechterkant van 
de straat, dat moet natuurlijk links 
zijn. Pas dan zie je het tegemoetko-
mend verkeer aankomen en kun je 
er beter op reageren.”

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Esther en haar zoon Ian.        Foto: Evert Visser

Charon 
Uitvaartbegeleiding 

steunt Orange Babies
HEILOO - Sinds begin dit jaar 
steunt Gijsje Teunissen van 
Charon Uitvaartbegeleiding 
Orange Babies.

Van elke uitvaart die Charon 
begeleidt gaat een bedrag naar 
Orange Babies. Op de site van 
Orange Babies (www.aktiesvooro-
rangebabies.nl) is dit te volgen en 
kan je zien hoe deze stichting belan-
geloos moeders en hun (ongeboren) 
baby’s helpt. Dit raakte Rob van den 
Berg zo, dat hij na de uitvaart van 
zijn vrouw een donatie deed van 
200 euro. Afgelopen week mochten 
Gijsje Teunissen en Eveline Joppe, 
uitvaartbegeleidster bij de uitvaart 
van Rob’s echtgenote, dit op het ter-
ras van de Klok in Egmond aan Zee 
in ontvangst nemen. Al pratende 
liet Rob weten dat hij van plan was 
om elke maand 20 euro te storten 
voor de actie Charon steunt Orange 
Babies. Dit was eigenlijk te gek en 
Gijsje en Eveline wilden het haast 
niet aannemen, maar denkende aan 
al die baby’s die hiermee een hiv-

vrije start en een gezond leven kun-
nen krijgen, namen zij dit aanbod 
graag aan.

Gijsje Teunissen: “Ik weet dat het 
een druppel op een gloeiende plaat 
is, maar alle kleine beetjes helpen. 
Er gebeurt zo veel in de wereld op 
het ogenblik, het is om bang van 
te worden. Maar dat moeten wij 
juist niet doen, verdrinken in angst. 
Laten wij het geloof in het goede en 
in de liefde voor elkaar behouden. 
Voel de onvoorwaardelijke liefde 
die een kind naar zijn ouders voelt 
en ouders naar hun kind. Laten 
wij het vertrouwen houden dat 
wij met zijn allen het verschil kun-
nen maken. Daar in Afrika, ver weg 
van ons bed, maar ook dichtbij. 
Zodat nog meer moeders met hun 
baby’s vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet kunnen zien. Zij kunnen 
met hulp van de stichting Orange 
Babies weer stralen, zoals alle jonge 
moeders en baby’s zouden moeten 
doen.” Dank je wel Rob!

V.l.n.r.: Gijsje, Rob en Eveline.        Aangeleverde foto

Buslijn 408 blijft rijden naar Egmond
HEILOO - Vanaf maandag 23 juli 
rijdt buslijn 164 (Castricum-
Egmond aan Zee v.v.) alleen nog 
in de ochtend- en middagspits. 
Dat wil echter niet zeggen dat 
met name reizigers uit Egmond-
Binnen verstoken zijn van open-
baar vervoer overdag.

Sinds juni 2012 verzorgen vrijwil-
lige chauffeurs dagelijks, behalve 
op zon- en feestdagen, het busver-
voer van Heiloo via Egmond-Binnen 

naar Egmond aan Zee en terug in 
een uursdienst. De dienst begint om 
8.52 uur in Heiloo. De laatste rit ver-
trekt om 17.22 van het busstation in 
Egmond aan Zee. Deze buslijn 408 
wordt mede in stand gehouden door 
de provincie. Zij voorziet nu al zeer 
behoorlijk in de ov-behoefte van 
bewoners en vakantiegangers in de 
regio.

Te verwachten valt dat reizigers 
voortaan vaker deze lijn zullen 

nemen op weg naar het spoorweg-
station. Maar vanaf nu is de over-
stap naar de trein niet in Castricum 
maar in Heiloo.

Buslijn 408 rijdt vanaf 23 juli ook 
via de GGZ in Heiloo, waar het 
gezondheidscentrum is, en waar 
overgestapt kan worden op lijn 167 
(Alkmaar – Beverwijk). Op de web-
site www.buurtbusheiloo.nl zijn het 
routeschema en de tijden van bus 
408 te vinden.
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Heiloo Energie
Een duurzaam burgerinitiatief

 

Open dag Windmolen Boekel
Sinds oktober 2017 kunnen inwoners van Heiloo en omringende dorpen 
via een windcertificaat eigenaar worden van de 2e windmolen in de rij 
op de Boekelermeer.

Voor info: www.heilooenergie.nl en www.windmolenboekel.nl

Indien u nu  
certificaten aanschaft 
krijgt u het dividend 
over 2017 ook  
uitgekeerd.

Op zaterdag 21 juli is  
de Boekel van 10.00 
tot 13.00 uur open  
voor bezichtiging en  
kunt u zich inschrijven 
voor windcertificaten.  
Bereikbaar via  
de Boekelerdijk.

            gezonde oase • activiteiten • 

theetuin • rondleidingen • workshops • plantenverkoop • webshop 

www.hortusalkmaar.nl

OOK ELK WEEKEND
GEOPEND

Iedere keer wat 
nieuws te beleven

JAARTHEMA 2018: PLANT & ETER

DO 19 JULI - 19.30 UUR

Lezing over bijen
door Ynske Hoekstra

Wederom gekozen tot de beste 
elektrische fietsenWinkel van noord-holland

meeste keUze in elektrische fietsen van noord-holland

bij ons alle topmerken verkrijgbaar! 
o.a. gazelle, sparta, batavUs, giant enz. enz.

meeste keuze in elektrische fietsen van noord-holland
Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz. enz. 

Wederom gekozen tot de beste elektrische fietsenwinkel van noord-holland 

Cortina E-U1
•  3 versnellingen
•  Aluminium frame
•  Sterke wielen
•  Dichte kettingkast
• Actieradius optioneel  

tot 120 km
•  Zeer betrouwbaar

nu 
met inruil 

1099,-

ElEktrisChE transportfiEts
• 3 versnellingen
• Voor- en achterdrager
• Dichte kettingkast
• Actieradius tot 75 km
• Sterke schoolfiets

nu
met inruil 

899,-

Mifa harMony
• 7 versnellingen
• Sportief aluminium frame
• Sterke bagagedrager
•  Actieradius tot 80 km
• Afneembare accu

nu
met inruil 

975,-

Giant triplE X - ElEktrisChE fiEts

nu
met inruil 

1299,-

• 7 versnellingen
• Aluminium frame
• Brede banden en wielen
• Super sterke fiets
• Voor- en achterdrager
• Actieradius optioneel tot 100 km
• Dichte kettingkast

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd,  
dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. 

Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, 
Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Beste 
service

deskundig
advies

Bij ons de 
meeste keuze

de vriendelijkste 
verkopers

Bijna alles 
direct leverbaar

gratis
leen e-Bike

nieuwe elektrische fietsen 
vanaf € 799,- 

gebruikte elektrische fietsen 
vanaf € 500,- met garantie

MIFA HArMony
elektrIscHe FIets

• 7 versnellingen
• Sportief aluminium frame
• Sterke bagagedrager
•  Actieradius tot 80 km
• Afneembare accu

• 8 versnellingen
• Dichte kettingkast
• Geveerde voorvork en zadelpen
• Actieradius optioneel tot 100 km
• Digitaal LCD display
• Shimano Rollerbrakes

• Accu’s nagekeken en goed
• Volledig technisch gecontroleerd
• 3 maanden garantie
• Merken Gazelle, Sparta, Giant 
 en meer

• 7 versnellingen
• Aluminium frame
• Dichte kettingkast
• Sportieve elektrische fiets
• Actieradius optioneel tot 100 km
• Krachtige motor
• Makkelijk display

PucH BAllAd 
elektrIscHe FIets

GIAnt eAse e+
elektrIscHe FIets

GeBruIkte  
elektrIscHe FIetsen

uw 
inruilvoordeel

700,-
uw 

inruilvoordeel
600,-

van 1499,-
nU 799,- van 1899,-

nU 1299,-

uw 
inruilvoordeel

400,-nU met inruil
nU 1799,-

nU al  
vanaf 500,-
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Lieke Martens (rechts) zit naast haar jonge lookalike.        Foto: STiP Fotografie

V.V. Egmondia schittert in commercial
EGMOND - Maandagmiddag 16 
juli was tijdens een speciale 
première in de kantine van V.V. 
Egmondia de nieuwste tv-com-
mercial van Calvé Pindakaas te 
zien. In navolging van massaal 
omarmde Calvé-reclames met 
‘hoofdrollen’ voor sporthelden 
als onder anderen Pieter van 
den Hoogenband (Pietertje), 
Evert van Benthem en Robin 
van Persie, gaat het ook in de 
nieuwe commercial om een kind 
dat de jonge versie van een 
sportcoryfee vertolkt.

De commercial is opgenomen bij 
V.V. Egmondia, vandaar dat daar 
ook de première was. De productie 
was op zoek naar een locatie, dicht 
bij Amsterdam, die voetbal uitstraalt 
zoals het 15 jaar geleden was. Dus 
geen modern complex met kunst-
grasvelden, maar een authentieke 
voetbalclub met een complex dat 
naar gras ruikt en voetbal ademt. 
V.V. Egmondia had het allemaal!

Na alle mannen in de reclames 
is het tijd om eens een vrouwelijke 
sportcoryfee de hoofdpersoon te 
laten zijn. En niemand minder dan 
Lieke Martens, die tijdens het EK 
voetbal 2017 voor vrouwen samen 
met haar team kampioen werd, is dit 
keer de hoofdpersoon. In de com-
mercial is de 9-jarige Bobbie Kind 
de jonge Lieke. Bobbie, een meisje 
dat al vanaf haar derde zegt dat zij 
profvoetbalster wil worden, traint 
zes dagen per week. Inmiddels 
speelt zij bij Buitenveldert en Ajax. 
Op talentendagen wordt zij iedere 
keer gescout. Een doorzettertje en 
een meisje met een eigen willetje. 
Precies zoals Lieke Martens jaren 
geleden.

Voor Calvé is het de eerste keer 
dat het een vrouwelijke sporter in 
een commercial de hoofdrol geeft. 
Janina van der Drift van Calvé: 
“Toen wij besloten weer een nieu-
we commercial op te gaan nemen 
met een sporter werd er eigenlijk 

gedacht dat het weer een man zou 
worden. Maar de tijd was rijp voor 
een vrouw. Een mooie manier om 
vrouwenvoetbal in de spotlights te 
zetten, want de aandacht voor vrou-
wenvoetbal is nog steeds veel min-
der dan voor mannenvoetbal.” Het 
is mooi om te zien dat het karakter 
en de interesse voor voetbal van 
Lieke en Bobbie overeenkomen. 
“We dachten dat we eigenlijk twee 
meisjes moesten hebben voor de 
commercial, eentje die kon voetbal-
len en eentje die lijkt op Lieke en 
dan ook een beetje haar karakter 
heeft. Maar Bobbie is alles in een,” 
aldus Janina.

Voor Bobbie was het tijdens de 
casting wel even doorbijten. Drie 
keer moest zij terugkomen en na de 
auditie heeft zij een zak vol boter-
hammen uitgespuugd. Want boter-
hammen met pindakaas zijn wel lek-
ker, maar te véél...

Tekst: Yvonne van Stiphout

Kermisrun ‘On Fire’
LIMMEN - Ook dit jaar vindt 
tijdens het kermisweekend op 
zaterdag 8 september de ker-
misrun plaats. De inschrijving 
is gestart! Dit jaar vindt de 
kermisrun voor de zesde keer 
plaats met een nieuwe organi-
satie. Het parcours is iets gewij-
zigd, er zijn nieuwe hindernis-
sen en het thema is ‘On Fire’.

Op 3 mei jongstleden stond de 
Corneliuskerk in vuur en vlam. 
Een ramp voor de Limmer gemeen-
schap. Maar saamhorigheid, hulp-
vaardigheid en doorzettingsvermo-
gen is wat Limmers bindt. Samen 
staan ze sterk voor de kerk. De 
kermisrun heeft geen winstbelang. 
Daarom wordt dit jaar de mogelijke 
opbrengst gedoneerd aan de kerk.

Het parcours is 2,5 km lang en 
kan een, twee of drie keer worden 
gelopen. Wanneer je voor de prij-

zen gaat, moet je alle drie de rondes 
lopen. De start is om 16.00 uur bij 
de ‘Heeren van Limmen’. Veiligheid 
staat voorop! Alle hindernissen wor-
den streng geïnspecteerd door de 
bevoegde instanties en getest door 
de kermisrunorganisatie. Het doel 
is om iedereen moe maar heel over 
de finish te krijgen. Deelnemers 
vanaf 12 jaar kunnen meedoen. 
Deelnamekosten aan de kermis-
run zijn 30 euro per persoon. Dit 
is inclusief startnummer, tijdchip, 
muziek langs het parcours en een 
aansluitend buffet van Kookkönst 
bij Heeren van Limmen.

Inschrijven kan via www. 
kermisrun.nl en volg kermisrun op 
Facebook voor de opwarmende 
berichtjes. De kermisrun staat voor-
al in het teken van sportiviteit, feest 
en fun. Tot 8 september, dan zien 
we jou vlammen!

Een prachtige brievenbus hoort erbij.           Aangeleverde foto

Kinderen Timmerdorp 
willen graag post

EGMOND AAN DEN HOEF - Het 
is weer bijna vakantie en dan 
begint op maandag 23 juli voor 
een groot aantal kinderen hun 
Timmerdorp! 

Vier dagen lang hard werken: 
hout sjouwen, timmeren, zagen en 
wat er allemaal meer bij komt kij-
ken om een mooie hut te bouwen 
met je vriendjes en vriendinnetjes. 
Traditioneel wordt er ook bij iede-
re hut een prachtige brievenbus 
gemaakt. En deze moet natuurlijk 
vol! Dus ouders, opa’s, oma’s en 

overige familie en kennissen, verras 
uw (klein)kind met post gestuurd 
naar hun zelf gebouwde dorp. 
Het adres is: Timmerdorp p/a Pr. 
Marijkelaan 1 1934 EA Egmond aan 
den Hoef.

De werkgroep van het timmer-
dorp heeft versterking nodig. U wilt 
toch ook dat dit mooie evenement 
het volgende jaar weer doorgang 
vindt? U kunt zich aanmelden bij 
Jakob Pronk op het timmerdorpter-
rein of bel naar 06-10020460.

EGMOND AAN DEN HOEF - Bloedserieus waren ze, tijdens de reanimatie- en beademingsoefeningen 
in de klas. Leerlingen van groep 8 van basisschool De Boswaid uit Egmond aan den Hoef kregen de 
afgelopen 10 weken EHBO-les van Caroline Boom. Tijdens het plakken van pleisters, het aanleggen 
van verbanden en verbinden van wonden was er ook ruimte voor een grapje zo nu en dan. Na flink 
oefenen hebben de kinderen zowel theorie- als praktijkexamen afgelegd. Met succes, want alle leer-
lingen zijn geslaagd en hebben hun EHBO-diploma gehaald! Staand v.l.n.r. Kaya, Zoë, Tygo, Abdullah, 
Hoessam en Achmed. Gehurkt v.l.n.r. Rama, Mia-Jolie en Dewi.            Aangeleverde foto

Trots op EHBO-diploma

Lezing over de strijd om 
West-Frisia

EGMOND-BINNEN - Kees 
Nieuwenhuijsen (Vlaardingen, 
1954, auteur van ‘Strijd om 
West-Frisia en ‘de Slag om 
Vlaardingen’) vertelt de geschie-
denis van West-Frisia (het late-
re graafschap Holland) in de 
tiende en de elfde eeuw. 

Hij doet dat op basis van tal van 
annalen, kronieken en oorkonden. 
Via powerpointpresentaties neemt 
hij ons mee in de strijd om West-
Frisia met afbeeldingen van manus-

cripten, landkaarten, genealogische 
overzichten en archeologische 
vondsten. Ook de rol die de Abdij 
van Egmond in deze strijd had komt 
aan de orde. 

De lezing vindt plaats op 4 augus-
tus om 14.00 uur in de Abdijwinkel 
aan de Vennewatersweg 27a in 
Egmond-Binnen. Inschrijven kan 
via abdijvanegmond.nl. Toegang is 
€ 10,- inclusief koffie/koek. Aantal 
deelnemers: max. 80/min. 20. Info: 
boeken@abdijkaarsen.nl of via 072-
5062786.
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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

ALBERT HEIJN 
3 gangen 

keuzemenu 
€ 42.50 

(2e menu is gratis)

Open van dinsdag t/m zaterdag van 11.00  tot 16.00 uur | tel.: 06-22795336 | www.landgoedwillibrordus.nl | info@verhalenkamerwillibrordus.nl

WAT IS ER TE DOEN:

•  Rondleiding over 
het Landgoed 

• Bezoek Verhalenkamer 
• Kaasmakerij
• Baduhenna 
• Toverlantaarnmuseum 
• Theeschenkerij 
•  Arrangementen 

voor groepen

VERLEDEN EN HEDEN:

•  Films over de Willibrordusstichting  
toen en vooral nu

EXPOSITIES:

•  Waanzin in de wereldliteratuur

• Vingerverfsels! 

• De kast van Barbara

IN DE 
LANDGOED-
WINKEL:

• VVV kadopas - duinkaarten
• Tickets Cultuurkoepel 
•  Groensafari’s 
•  Jeu de boules
• Fiets- en  wandelkaarten 
•  Heiloo thee & bier, honing, 

Willibrorduskaas,
yoghurt, hangop

• MindsZ 

VVV 
INFORMATIEPUNT 

HEILOO

www.ijssalonpinoccio.nl
Plein 77 Bergen  |  Laanweg 7 Schoorl  |  Stationsweg 74 Heiloo

MILKSHAKES 
met 900 

verschillende 

smaakcombinaties

✂✂

Bij inlevering van deze advertentie 

KOFFIE MET GEBAK 
(van Van Velzen)

VOOR € 3,50

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

18 t/m 24 juli

‘MAGIC MONDAY’
€ 19,95

ZOMERS TAPAS MENU

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN 
€ 19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

Salade met gravad lax &  
huisgerookte zalm met zoetzure 

komkommer en citrus hangop
** 

Varkensfilet met lavendel kruim, 
gevulde paprika, gekarameliseerde 
maïs en gepofte truffel aardappel

** 
Tiramisu van limoncello met  
gemarineerde aardbeien,  

huisgemaakt bosvruchten ijs en 
een amandel kletskop

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

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 
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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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www.ambiance.nl/zonluik

Z O N W E R I N G 

R O L L U I K E N 

R A A M D E C O R A T I E 

T E R R A S - 

O V E R K A P P I N G E N 

H O R R E N

 Persoonlijk advies op maat

  Beste prijs-kwaliteitverhouding

  Vakkundig inmeten en monteren

   Inspirerende  
showroom

 Altijd maatwerk

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

Bezoek onze 
inspirerende 
showroom!

Molenwerf 17, Uitgeest- T (0251) 31 41 81 - E zonluik@ambiance.nl

Openingstijden:
ma gesloten, di t/m vr 10:00 -17:00 
en za 10:00-15:00
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GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein 1
Postbus 1, 1850 AA Heiloo
t 072 535 66 66, info@heiloo.nl
whattapp 06 821 735 46
www.heiloo.nl
 
Openingstijden
ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur
maandagavond 18.00 - 20.00 uur
Op andere tijden na afspraak.

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

Openingstijden

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Boekenstein 47, Willibrordusschool, 

wijziging in brandveilig gebruik, 
ontvangstdatum  11 juli 2018 
(WABO1801109)

-  De Laghe Weijdt 20, bouwen 
dakopbouw, ontvangstdatum 11 juli 
2118(WABO1801107)

-  Fontein Verschuirlaan 10, aanleg-
gen in-/uitrit, ontvangstdatum 10 juli 
2018(WABO1801104)

-  Het Vierkant 10, aanleggen in-/
uitrit, ontvangstdatum 10 juli 2018 
(WABO1801097)

-  Kennemerstraatweg 7, intern 
verbouwen woning, ontvangstdatum 
7 juli 2018 (WABO1801092)

-   Lagelaan 8,  plaatsen scherm langs 
de afslagplaatsen, ontvangstdatum 
11 juli 2018 (WABO1801112)

-  Rechte Hondsbosschelaan 

24a, plaatsen fietsenstalling en 
trafo, ontvangstdatum 9 juli 2018 
(WABO1801094)

Geweigerde vergunningen
-  Nijverheidsweg 6, splitsen bedrijfs-

pand, verzonden 11 juli 2018 
(WABO1800414)

Bouwen en wonen

Bezwaar maken

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

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

Vergunningen

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Vanaf 11 juli staan er 30 indringende portretten en verhalen van mannen 
én vrouwen bij winkelcentrum ’t Loo. Deze 30 krachtige mensen staan 
symbool voor het feit dat mensenhandel nog steeds onder onze ogen 
plaatsvindt. Met deze reizende tentoonstelling vragen de zeven burge-
meesters van de regio Alkmaar de aandacht voor mensenhandel. Meer 
info op onze website.

Tentoonstelling 
‘Open je ogen’ 
vanaf 11 juli in Heiloo Verleende vergunningen APV 

-  Melding klein evenement open 
dag muziek en dansschool Heiloo, 
Het Veld 1, op 8 september 2018 
van 11.00 uur tot 14.00 uur.   
Verzenddatum besluit 6 juli 2018 
(APV1800669)

-  Verleende evenementenvergun-
ning Rootsmarket Willibrordus/
GGZ-terrein in Heiloo, op zondag 
22 juli 2018 van 12.00 tot 20.00 uur. 
Verzenddatum besluit 13 juli 2018 
(APV1800337).

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

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

Salade niçoise met 
tonijn, stokbrood
en kruidenboter

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
LUNCH EN DINER

www.zwembadloos.nl

Nieuwe lestijden per september:
Versneld leren zwemmen op:
Zondag 12:00 tot 13:30 met korte pauze
+
Maandag én donderdag 15:00 tot 15:45
Het aanleren van de zwemslagen is voor een kind heel effectief 
(dus ook voor de ouders) als het 2x p.w. les krijgt.

Verder dit jaar ook nog mogelijk:
Vrijdag  14:00 ¾ uur
Dinsdag 07:15 ¾ uur
Zaterdag 14:30 eerst 5 mnd zelfredzaamheid ½ uur met 5 l.l.
Dan om  14:00                                      een uur les met 10 l.l.

De Omloop 9, 1852 RJ Heiloo
Tel. 072 533 59 91
OZON GEZUIVERD WATER 30,5°C
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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 Benedictus in Heiloo

Eindelijk de ideale oplossing 

voor jonge werkende ouders!

Er is weer plek!

Doorgaande ontwikkelingslijn•
naar basisonderwijs.
Extra aandacht voor kinderen•
met een taalachterstand. 
Open op ma, di, do en vr van•
8.30 tot 12.00 uur. 

Meer informatie en
aanmelden:
klantcontact@blosse.nl 
072 56 60 200

W W W . K L I T S I E P A R K E T . N L

A.      Witte Paal 227 - Schagen

T.      +31(0) 224 - 212 827

E.      info@klitsieparket.nl

A. Witte Paal 227 - Schagen

Onderdeel van de p
arketm

eester      •     Onderdeel va
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Specialist in sfeervolle vloeren
SINDS
1977

Schagen

Gezocht: informatie over voormalig Melcoterrein
HEILOO - Historische 
Vereniging Heiloo roept de hulp 
in van alle Heilooërs. De vereni-
ging is op zoek naar foto’s, films, 
voorwerpen (met afbeeldingen 
van Horna, Melco, Campina), 
informatie over zuivelhandela-
ren, melkboeren en sportvelden 
op het voormalig Melcoterrein?

Onder die naam kennen veel 
Heilooërs deze plaats. Maar wie 
kent de namen Campina en Horna? 
Wie kent de geschiedenis van de 
fabriekspijp die behouden is geble-
ven? En wie weet dat op dit terrein 
ooit sportvelden waren?

De historische vereniging is druk 
doende de eerste tentoonstelling 

voor haar nieuwe onderkomen 
in het souterrain van Landgoed 
Willibrordus, het ‘Historisch 
Museum Heiloo’, voor te berei-
den. En daar kan uw hulp goed bij 
gebruikt worden.

Deze nieuwe tentoonstel-
ling, die in de loop van oktober 
2018 geopend zal worden, heeft 
als onderwerp het voormalige 
Melcoterrein. Deze tentoonstel-
ling geeft de nieuwe bewoners veel 
informatie over de historie van 
hun nieuwe woonomgeving. Bij de 
tentoonstelling zal ook een boek, 
geschreven door Dick Slagter, over 
deze bijzondere plek in Heiloo ver-
schijnen.

De komende weken zal er tijdens 
de openingstijden iemand van de 
tentoonstellingscommissie in de 
oudheidkamer aanwezig zijn om te 
luisteren naar uw verhalen en de 
informatie over eventuele materia-
len die in bruikleen gegeven kunnen 
worden. Uiteraard met bronvermel-
ding.

U bent van harte welkom, de 
koffie staat klaar. Oudheidkamer 
Bergeonstraat 30 Heiloo, openings-
tijden dinsdag 19.00 - 21.00 uur en 
zaterdag van 14.00 - 17.00 uur.

Gymnastiekvereniging Doves op het voormalige Melcoterrein.
         Foto: Archief Historische Vereniging Heiloo

Open Leercentrum 
Bibliotheek Heiloo is 

in de zomer open!
HEILOO - Op de koffie in de vakantie… Natuurlijk is de 
vakantie om uit te rusten. Even geen les, cursus of werk. 
Maar het is wel leuk om naar de bibliotheek te komen. 
Gezellig een praatje maken, kopje koffie drinken, de 
krant lezen of een spelletje doen. Onze vrijwilligers zijn 
er gewoon deze zomer. Elke vrijdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur en de kinderen kunnen gewoon mee!

Praktische vragen? Kom langs!
Wil je toch graag wat werken, dan kan dat ook. Op donder-

dagavond is er van 18.30 tot 19.45 uur van alles te doen. Wij 
hebben altijd laptops klaarstaan. Heb je bijvoorbeeld hulp 
nodig bij het oefenen van het theorie-examen voor het rijbe-
wijs? Het versturen van een e-mail? Het gebruiken van een 
ov-chipkaart? Of wil je meer weten over het gebruik van een 
DigiD? Vraag het gerust.

Nieuwsgierig?
Heb je een andere vraag, kom dan naar een van de spreek-

uren van het Taalhuis. Je kunt binnenlopen bij de bibliotheek 
op dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur of donderdagavond tussen 
18.30 en 19.30 uur.

Een van de bezoekers is Salman. Hij oefent 
Nederlands op mbo-niveau, dat heeft hij nodig voor 
zijn opleiding elektrotechniek. Hij heeft veel vragen 
en is blij dat hij goed geholpen wordt. Een andere 
vrijwilliger helpt hem met berekeningen maken, een 
onderdeel van het huiswerk.                Aangeleverde foto

Geen krant ontvangen?
Bel donderdag tot 15.00 uur
0226-331020 (Rodi Verspreiding bv)
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HEILOO - Afgelopen zaterdag veroverde Owen Westerhout (midden), lid van de topsportgroep O2 
Athletics en AV Trias, een zilveren medaille tijdens het Nederlands Kampioenschap baanatletiek 
(NSK Baan) voor studenten. Het zonnige Eindhoven was dit jaar het toneel voor de NSK Baan. Alle 
sprintonderdelen hadden dit jaar een serie en een finale. Westerhout kwam uit op de 400 meter en 
kwam met een tijd van 50.29 zonder problemen door de series. Later op de dag, in de finale, werd 
daar een schepje bovenop gedaan. De tijd van 49.98 was voldoende voor een zilveren medaille. 
                 Foto: Aad de Bruijn

Zilver voor Owen Westerhout

Bijna 50 judoka’s op het strand
HEILOO - Traditiegetrouw werd 
het wedstrijdseizoen van de 
wedstrijdjudoka’s van Dojo ‘t 
Loo afgesloten met een training 
op het strand. Ook dit jaar was 
het weer een mooi spektakel om 
bijna 50 judoka’s in judopak op 
het strand te zien.

Niet alleen was het stralend weer, 
maar ook de kinderen straalden van 
plezier. Uiteraard mocht het slot-
spektakel niet ontbreken waarbij de 
judoka’s met pak en al te water gin-
gen. Na afloop stond er bij de dojo 
aan de Bergeonstraat een barbecue 

te wachten om na alle inspannin-
gen op het strand de honger van de 
jeugd te stillen.

Daarna werden de ‘Belofte van 
het jaar’ en ‘Judoka van het jaar’ 
bekendgemaakt. Omdat het seizoen 
voor de wedstrijdgroep succesvol is 
geweest en iedereen goed vooruit is 
gegaan, viel het voor trainers Kars, 
Karen en Maaike niet mee om een 
keuze te maken.

Uiteindelijk werd Luuk van 
Waggendorff van Rijn verkozen tot 
Belofte van het jaar bij de jongens 

en Celine Kleijmeer tot Belofte van 
het jaar bij de meisjes.

De titel Judoka van het jaar ging 
dit seizoen naar Jonne Coolegem 
die zich onder andere via een 3e 
plek op het Noord-Hollands kampi-
oenschap knap had geplaatst voor 
het NK-18.

Al met kan er worden terugge-
keken op een mooi seizoen, maar 
nu gaat iedereen eerst even bijtan-
ken tijdens de zomervakantie. Dan 
kunnen de judoka’s er na de zomer 
weer vol energie tegenaan.

Traditiegetrouw werd het seizoen afgesloten met een strandtraining.       Foto: Fred Stevenson

Met diploma op vakantie
HEILOO - Ruim 60 leerlingen 
van zwembad Loos hebben 
zaterdagmorgen 7 juli voor de 
laatste keer van dit zwemsei-
zoen afgezwommen voor het A-, 
B- of C-diploma. Na het zwem-
men van de verplichte banen en 
vaardigheden, is iedereen trots 
met zijn of haar diploma naar 
huis gegaan. Nu maar hopen op 
een mooie zomer zodat iedereen 
volop van het diploma kan gaan 
genieten.

De geslaagden zijn:
Diploma A: Evi Adema, 

Albashir Aljokhadar, Maryam 
Amiriyan, Bosse Andriessen, 
Arvid van Bohemen, Mathilde 
de Bruin, Thomas de Graaff, 
Morris Graas, Laurens Hofstee, 
Daniëlle Hoogland, Lauren van der 
Horst, Marijtje Jong, Fay Koppes, 
Megan Kos, Luc Kuindersma, Jet 
Kuiper, Eline Lehman, Juul Ooms, 
Hiske van der Peet, Liz Robert, 

Marit Sengers, Senna van Son, 
Desy Teekens, Cas Ursem, Saar 
Valkering, Julia Venema, Guus de 
Waard.

Diploma B: Femke Admiraal, 
Milan Baltus, Gijs van Basten 
Batenburg, Sarah Bijleveld,  
Sun-Hee Blokker, Abel du Bois, 
Stella Bonnet, Ruben Dekker, 
Florijne Geldermans, Ferron 
de Groot, Hala Haddad, Anne 
Hanraads, Sepp van ‘t Hoff, Sharon 
van der Hulst, Laurens Jurrius, 
Betje Klinkenberg, Fien Kuiper, 
Anna Meijne, Jara Moes, Daan van 
der Molen, Bastian Nielen, Max 
Nienhuis, Maud Nieuwstad, Luca 
Nijholt, Tycho Smit, Hélène Ton, 
Isa Tromp, Maud Ursem, Puk Vogel, 
Rosalie Wisman, Isa Wolfs.

Diploma C: Damian Bruinink, 
Josefien Buys, Lotte van 
Cronenberg.

Gefeliciteerd allemaal!         Aangeleverde foto

HEILOO - Afgelopen voorjaar is het team van de Foresters JO.17-
1 kampioen geworden van de landelijke 4e divisie. Daarmee pro-
moveert het team direct naar de 3e divisie. De uitwedstrijden 
zullen nu naast Noord-Holland ook in Utrecht, Overijssel en 
Gelderland worden gespeeld. In een zeer spannende wedstrijd 
werd WV-HEDW uit Amsterdam met 2-0 verslagen. De winst was 
ook nodig om KFC van de titel af te houden.      Aangeleverde foto

Foresters JO17-1 kampioen landelijke 4e divisie

TC Heiloo United draait gewoon door deze zomer
HEILOO - Met een ladies night 
in stijl heeft TC Heiloo United 
het voorjaar definitief afgeslo-
ten. De tennisvereniging aan 
De Dors kan terugkijken op een 
zeer geslaagd eerste halfjaar. 

De 13 banen zijn intensief 
gebruikt en het aantal leden is ver-
der toegenomen. Dankzij een grote 
inzet van vrijwilligers en met hulp 
van enthousiaste horeca en tennis-
leraren was de activiteitenkalender 

flink gevuld met activiteiten voor 
alle leeftijden en niveaus.

Hoewel de lessen de komende 
weken stilliggen, draait de ver-
eniging tijdens de zomer gewoon 
door. Leden kunnen natuurlijk vrij 
tennissen, maar ook terecht bij de 
racketinstuif (op maandag, dins-
dag en donderdag). De kantine is 
de hele week open. Om het gemis 
van vakantiegangers op te vangen 
mogen leden tijdens de zomerva-

kantie een introducee meenemen. 
De laatste week van de vakantie 
start alweer het toernooiseizoen 
met clubkampioenschappen voor 
de jeugd, het Eiland de Wild 40+ 
Open dubbeltoernooi en de senio-
ren clubkampioenschappen. Ook de 
najaarscompetities starten half sep-
tember weer, met voor TC Heiloo 
United twee keer zoveel deelne-
mende teams als vorig jaar.

Aangeleverde foto
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Sonja Stegers
Financieel Adviseur

Flexibel een
woongesprek plannen
Wij zijn er voor jou en niet andersom. Bel of mail ons voor een
afspraak op een moment dat het jou uitkomt. Dat kan ook 's avonds
zijn of in het weekend. 

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

Kom maar op met je woonwensen

NatioNale SportWeek heiloo

Van 15 t/m 29 september vindt de Nationale 
Sportweek in Heiloo plaats. Deze dagen zitten 
vol met mooie verhalen, inspirerende thema’s 
en leuke sportactiviteiten bij jou in de buurt. 
Verenigingen zetten hun deuren open en 
verwelkomen jou graag. 

Doe mee en kom in beweging! 

WWW.NatioNaleSportWeek.Nl

BUUrtSportCoaCh heiloo, paSCale De hooGh p.dehoogh@alkmaarsport.nl

in samenwerking met

Verenigingen zetten hun deuren open en 

Doe mee en kom in beweging! 
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Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

 
* 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

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

Als je moeder sterft 
en je vader lang geleden 

hoop dan dat je liefde erft, 
want het kind zijn is verleden 

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling die wij hebben mogen ontvangen 

na het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootoma

Bregje van Lienen-Spaans
Het heeft ons enorm gesteund. 

Kinderen en partners

Klein- en achterkleinkinderen

Egmond aan Zee, juli 2018

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

HONDEN-
TRIMSALON

Sandra v.d. Velden
Runxputteweg 28
1851 PM Heiloo
Tel: 072 - 505 2132 / 
06 - 10571535

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

GROEPSUITJE
samen sportief uit 
BOWL-EAT-DRINK
€ 27,50 p.p., all-in

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

Met veel pijn en moeite moet ik helaas mijn geliefde 
kapperszaak wegens ziekte sluiten.
Dit is voor mijn meeste klanten waarschijnlijk al bekend.
Maar het gaat echt niet meer…

Daarom wil ik langs deze weg al mijn klanten bedanken 
voor het jarenlange vertrouwen dat u in mij stelde, zowel 
in Heiloo als in Bergen.

Bedankt, Tom

KNIPKAPPER
TOM BEENTJES

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

f

En nu is het stil.

In haar slaap is overleden mijn lieve moeder, 
schoonmoeder, onze oma en mijn overoma

Petronella Maria Cornelia 
Heijen - de Graaf

Nel
weduwe van Hans Heijen

Bergen Heiloo
29 december 1929 15 juli 2018
 
 Barbara en Warner
  Thomas en Rosalie, Julia
  Freek in liefdevolle herinnering

 
Mama is thuis.

We nemen afscheid van haar op vrijdag 20 juli om 10.15 
uur in Crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3 te 
Schagen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en 
condoleance.

Correspondentieadres:
Barbara Heijen
Boomgaarden 13, 1695 BN Blokker

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

Schilder voor binnen en bui-
ten. Mooie prijs. Tel: 06 01709 
0670 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, aan-
leg, ontwerp en sierbestrating. 
T: 072 533 6002 
www.iristuinen.nl 

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 

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

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

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

Schilder voor binnen en  
buiten. Mooie prijs.  
Tel: 06 - 17090670  

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 

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

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

GARAGEBOX TE HUUR aan 
de WERKENDELSLAAN te 
Heiloo. Achter de Kennemer-
straatweg. Per direct beschik-
baar. Tel. 06-10819857 

KNIPKAPSTER INGRID 
MEERMAN heeft VAKANTIE 
van zat 28 juli t/m do 16 aug. 
Maak tijdig uw afspraak. Di 24 
juli extra geopend! TEL; 06-
28865509 Kerkweg 42 Limmen 
www.knipkapster.nl 

LET OP! Kim’s Haarsalon 
heeft vakantie vanaf 1 sep-
tember t/m 19 september. 20 
september sta ik weer voor u 
klaar! Bel voor een afspraak: 
0630042383. Tot snel en een 
fijne zomer!
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Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Prijzen onder voorbehoud.

Volg ons op facebook

Kees Burger, keurslager
Winkelcentrum ’t Loo, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Het Hoekstuk 7, Heiloo
Tel. 072 – 5331776  Egmond a/d Hoef Tel. 072 – 5335227
www.burger.keurslager.nl Tel. 072 – 5072798

DeKeurslagers

Keurslager - pulled pork - BBQ 

Keurslager - spareribs - BBQ 

Keurslager - broodje burger - BBQ 

Keurslager - cote de boeuf - BBQ 

Keurslager - tips voor de barbecue - BBQ 

Keurslager - varkensrack - BBQ 

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. 

Cadeautip 
De Keurslager cadeaukaart

Bekijk onze website 
voor meer recepten

PAKKETTEN

BBQ de Luxe 
• Lamshaas op stok
• Kalfsbiefstukspies
• Varkenshaassaté
• Kip-zontomaat spies
• Biefstukspies

Per persoon 1350

BBQ Populair 
• Cevapcici
• Biefstukspies
• Kipwave
• Kipsaté

Per persoon 750

Keur Pakket 
• Runderhamburger
• Varkenshaassaté
• Gemarineerde gambaspies
• BBQ worst

Per persoon 750

Gemak Pakket  
• Stokbrood
• Diverse soorten salades
• Diverse soorten saus
• Kruidenboter
• Bord + pochet

Per persoon 595

Kinder BBQ 
• Runderhamburger
• Kinderspies
• Kipsaté

Per persoon 395

BBQ ASSORTIMENT

Ribeye steak per 100 gram  3.69
De enige echte ouderwetse steak

Kalfsspies per 100 gram  3.45
Heerlijke kalfsbiefstuk op stok

Runderhamburger per stuk  1.35
Pittig gekruide originele hamburger van puur

mager rundvlees

Cevapcici per stuk  1.30
Pittig gekruid mager rundergehakt op een
stokje

Kipsaté per 100 gram 1.89
Lekker gekruid met de originele satékruiden

Varkenshaassaté per 100 gram 2.29
Lekker pittig en boterzacht

Biefstukspies per 100 gram 2.69
Boterzachte kogelbiefstuk met bistrokruidenolie

Kip shaslick per stuk 1.55
Ambachtelijk gemaakt

Kippendijenspies per 100 gram 1.98
Het lekkerste stukje kip

Filetlapje gemarineerd per 100 gram 1.59
Altijd verrassend gemarineerd

Merquezworstjes per 100 gram 1.99
Gemaakt van vers Hollands lamsvlees

Spareribs per 100 gram 1.45
Uit eigen keuken

Golfspies per stuk  1.20
Heerlijk gekruide balletjes op stok

BBQ worst per 100 gram 1.39
Gekruid met de lekkerste kruiden van
Nederland

Kip/zontomatenspies per 100 gram 1.98
Kipfilet gemarineerd met tuinkruiden, knoflookmarinade
en heerlijke zontomaten

Kipwave per 100 gram   1.98
Een heerlijk lapje kipfilet met ontbijtspek
omwikkeld

Gambaspies per stuk 2.98
Lekker met knoflookmarinade gemarineerd

Bavettespies per 100 gram 2.99
Laat u verrassen!

Kinderspies per stuk 1.20
Spies met knakworst, frikandel en ananas

Gemarineerde lamshaas op stok

per 100 gram  3.99
Lekker zacht met pesto marinade

Bistrospies per stuk  3.25
Lekker grote shaslick met heerlijk gemarineerd
varkensvlees

Picanhaspies per 100 gram 2.69
Heerlijk gekruid

Gemarineerde lamsrack per 100 gram 3.99
Lekker met pesto gemarineerd
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Bestel via onze folder 
in de winkel of online op: 
webshop.burger.keurslager.nl

OPEN VANAF 5 JULI:

Bekijk onze website voor meer recepten


