
HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

opbrengst!
heiloo@vanderborden.nl  |  072 535 10 00  |  vanderborden.nl

Alles voor uw BBQ 
via webshop.burger. 

keurslager.nl

Diverse  

GEPANEERDE 
SCHNITZELS.

KIP EN  
VARKEN, 
4 stuks voor 

€ 5,95
OPSCHEPPER VAN DE WEEK: 

MEJA
Haar favoriete smaak is  

BOKKENPOOTJES

Van Meja krijgt iedere klant bij 
aankoop van twee bollen ijs een 

GRATIS bol Bokkenpootjes.

Stationsweg 74 Heiloo
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Topconcert in 
Egmondse Slotkapel
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Ondanks de lange hitte en droge periode van de afgelopen tijd is 
deze zwam nu al te bewonderen in het Heilooërbos. Een vroege 
voorbode van de herfst.                                                   Foto: Rob van Leijden

Voorbode van de herfst

Theaterbende in comédie 
Landgoed Nijenburg

HEILOO - In vroeger tijden speel-
de een groot deel van het soci-
ale leven van Heiloo zich af in de 
comédie op Landgoed Nijenburg, 
met bijeenkomsten van culturele 
verenigingen en (toneel)voor-
stellingen. Deze zo mer herleven 
de oude tijden in het historische 
openlucht theatertje. In augus-
tus en september zijn er theater-
voor stellingen, cabaret en licht-
klassieke muziek.

Tijdens het eerste weekend 
van september gaan spelers van 
Theaterbende Heiloo de uitdaging 
met de klok aan: in 24 uur zullen zij 
een theatervoorstelling in elkaar zet-
ten. De voorstelling vindt plaats op 
zondag 2 september van 15.00-17.00 

uur in de comédie op Landgoed 
Nijenburg. Er is geen tribune; neem 
dus zelf een kleedje, kussentje of 
laag stoeltje mee om op te zitten. 
Bij erg slecht weer wordt de voor-
stelling een week opgeschoven. 
Check kort van tevoren de web-
site van Natuurmonumenten nog 
even: www.natuurmonumenten.nl.
Reserveren is verplicht. Dit kan via 
www.nm.nl/comedie. Na afloop 
gaan de artiesten met de pet rond 
voor een vrijwillige bijdrage.

Theaterbende Heiloo is de thea-
terwerkplaats voor alle leeftijden. 
Hun missie is kinderen en jongeren 
uit Heiloo en omstreken een podi-
um te bieden om zich te bekwamen 
in alle vormen van theater.

Theaterbende Heiloo gaat in 24 uur een theatervoorstelling in 
elkaar zetten.  Foto: aangeleverd
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Egmondse Slotkapel

Heel Heiloo Bakt
HEILOO - Wegens groot suc-
ces organiseert zwembad Het 
Baafje op woensdag 29 augustus 
wederom Heel Heiloo Bakt. In 
de afgelopen twee jaar hebben 
zeer talentvolle bakkers over-
heerlijke traktaties laten zien.

Als u het leuk vindt om iets lek-
kers te bakken voor alle gasten van 

Het Baafje, kunt u uw creatie om 
14.00 uur inleveren bij de receptie 
van het zwembad. Die wordt tus-
sen 14.00 en 15.30 uur beoordeeld 
door Thijs Burgering van Bakkerij 
Kaandorp te Heiloo. U maakt kans 
op een mooie prijs. Na de beoorde-
ling is er een mogelijkheid om de 
lekkernijen te proeven op het terras. 
Voor € 2,50 mogen alle gasten vier 

lekkernijen proeven, inclusief een 
heerlijk kopje koffie of thee.

Doe mee of kom lekker kijken 
en proeven, het wordt een heer-
lijke dag! Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.zwembad-
hetbaafje.nl of de Facebookpagina 
https://www.facebook.com/
Zwembadhetbaafje.

Saamhorigheid na brand De Klok
EGMOND AAN ZEE - Een 
geslaagde crowdfundingsactie 
en een aangekondigd benefiet-
concert zijn de positieve over-
blijfselen van een groot drama: 
de brand bij het bekende res-
taurant De Klok in Egmond aan 
Zee. Het restaurant ging donder-
dag in vlammen op. Egmonders 
zijn geschokt en tegelijkertijd 
volop in actie.

Een grote saamhorigheid en de 
bereidheid tot het geven van hulp 
is de afgelopen dagen voelbaar in 
Egmond. Juna Breuer, de zus van 
mede-eigenaar Jules Breuer, startte 

nog dezelfde avond een crowdfun-
dingsactie. “Ik deed dit in een emo-
tionele opwelling.” De nog altijd 
lopende actie leverde veel positieve 
reacties op en veel meer donaties 
dan Juna van tevoren voor moge-
lijk had gehouden. Het streefbe-
drag van € 20.000,- werd zondag al 
geëvenaard. Juna: “Met deze extra 
donatie kunnen de eigenaren de 
kosten dekken die ze niet uit de 
verzekering kunnen betalen. Zij 
kunnen hiermee de puntjes op de i 
zetten.” Vervolgens startte maandag 
Egmonder Pauline Half een crowd-
fundingsactie voor de familie Bes. 
Hun souvenirwinkel naast het res-

taurant en hun woonruimte erboven 
liepen roet- en waterschade op.

Benefietconcert
Dat Egmonders meeleven, blijkt 

ook uit het initiatief van Dieter 
Broek en Peter Wijn. Zij lieten vrij-
dag weten een benefietconcert te 
organiseren; de opbrengst hiervan is 
bestemd voor De Klok en de familie 
Bes. “We denken aan een muziek-
avond met bandjes uit Egmond. 
Nu al hebben we veel toezeggingen 
binnengekregen, dat is geweldig. 
Het moet een feest worden. Hierbij 
willen we niet terugblikken op de 
brand maar kijken we juist vooruit.

Restaurant De Klok na het signaal brand meester. Foto: Evert Visser

• Lees verder op pag 13
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Bij inlevering van deze advertentie 

KOFFIE MET GEBAK 
(van Van Velzen)

VOOR € 3,50

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

Deze aanbieding
is alleen geldig

in Heiloo

 
 

JERUZALEM 
 

Geschiedenis van een verdeelde stad 
 

Een serie van acht ochtenden in de Kleine Kapel 
van de Willibrordusstichting in Heiloo 
 
 start 25 oktober 2018 
 
voor meer informatie: 

Cornelis Jonkman 
Italia Classica 
www.italiaclassica.nl 
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Heeft u geen 
Uitkijkpost ontvangen?

Dan kunt u contact opnemen met Rodi verspreiding BV: 

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

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

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

In HEILOO
UITKIJKPOST MEDIA BV Kennemerstraatweg 464

GEMEENTEHUIS HEILOO Raadhuisplein 1
ALBERT HEIJN Winkelhof ‘t Loo 61 

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

BIBLIOTHEEK HEILOO Westerweg 250
KADO & ZO Heerenweg 138

LIMMEN:
ALBERT HEIJN  Vuurbaak 1

EGMOND-BINNEN:
DEKA MARKT Abdijlaan 20

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

EGMOND AAN ZEE:
PRINS HENDRIK STICHTING

AKERSLOOT:
DEEN BAKKERIJ VAN BAAR Kerklaan 14 Akersloot

 MOVE Churchillplein 1 Akersloot
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost. 

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in Zaanstad. Wij woonden in Amsterdam Oud-Zuid in 
een flat op driehoog. Op mijn 7e ben ik verhuisd naar Heiloo. Mijn oma 
had een stacaravan op camping Duinzicht. Dat beviel zo goed dat mijn 
ouders besloten om in 1984 te verhuizen naar Heiloo.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Ik ben eigenaar van Rijschool Victorie. Mijn werk is ook mijn hobby. 
Als ik dan toch iets anders zou moeten doen, dan moet het sowieso 
een beroep zijn waarbij communicatie een belangrijke rol speelt. Ik 
denk dat ik heel veel vrijwilligerswerk zou willen doen, hoewel veel 
reizen mij ook wel wat lijkt.

3. Wie zou je graag eens willen ontmoeten?
Onze oud-buurvrouw Toot Schouten. Zij is afgelopen week op zeer 
respectabele leeftijd overleden. Haar levenslust, optimisme en haar 
betrokkenheid in onze gesprekken had ik graag gedurende langere tijd 
nog voortgezet.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Ondanks dat ik al op 7-jarige leeftijd verhuisde naar Heiloo, kan ik mij 
de speeltijd op straat, op het brede trottoir, nog goed herinneren. Met 
veel kids speelden we met skelters en ander speelgoed. Ook liep er 
vaak een naakte vrouw met een knijper op haar neus… Er was altijd 
reuring! Op jonge leeftijd gingen wij al skiën. Tijdens een afdaling zag 
ik een aantal heuvels over het hoofd, waardoor ik steeds harder de 
berg af ging. De voorkant van mijn ski kwam op miraculeuze wijze 
tegen mijn neus, waardoor ik een fikse bloedneus opliep.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Achter het Heilooërbos, vlakbij het Stetlaantje. Daar waar je tussen de 
bomen richting de Egmondermeer kunt kijken.

6. Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Als familie of vrienden dat vragen en voor een concert van een van 
onze Nederlandse top-dj’s!

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Ik leef mijn eigen advies na: “Een dag niet gelachen, is een dag niet 
geleefd”.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik vrijwilliger ben bij de Trefpunt Express. Ik maak zo nu en dan 
met ouderen uit Heiloo en omgeving leuke uitstapjes in een busje met 
hoge instap. Ik vind het geweldig dat de gemeente Heiloo deze moge-
lijkheid biedt aan ouderen. Ook geniet ik er zelf van om hen te leren 
kennen, hun verhalen te horen en ze een leuke middag te bezorgen.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Niets! Onze burgemeester staat echt tussen de inwoners van Heiloo 
en is een zeer betrokken persoon. Dat hij zelfs, ondanks zijn drukke 
werkschema, soms een gaatje vrijhoudt om als ambtenaar van de bur-
gerlijke stand een huwelijk te voltrekken vind ik grote klasse!

10. Persoonlijke vraag van Marc van Twuyver:
“Uit je verhalen komt naar voren dat je allemaal verschillende types 
mensen in je auto hebt. Hoe krijg je leerlingen die er veel moeite mee 
hebben toch zover dat ze slagen voor hun rijbewijs?”

Ik zou een boek kunnen schrijven als rij-instructeur over alle types 
leerlingen die ik in mijn lesauto heb gehad. Misschien doe ik dat ooit 
nog eens. Iedereen wil graag een rijbewijs, dat is logisch, maar de 
weg ernaartoe is ontzettend divers. Belangrijk is naar mijn idee om 
echt interesse te tonen in de leerling. Zo’n leerling voelt zich dan ook 
veel meer op zijn gemak, waardoor in de auto een ontspannen sfeer 
heerst. Veel leerlingen die onzeker zijn of op school ook een vorm van 
faalangst hebben, zien er als een berg tegenop om te beginnen met het 
rijbewijs, terwijl het zo leuk is! Ook maak ik heel duidelijk dat fouten 
maken mag, dat hoort bij het leerproces. Uiteraard zorg ik ervoor dat 
het veilig blijft, maar stimuleer stap voor stap dat men zelfstandig 
de verkeerstaak uit kan voeren. Ook communiceren in het verkeer 
is belangrijk, de leerling krijgt van mij gratis een cursus assertiviteit 
cadeau, en je ziet ze groeien naarmate de rijopleiding vordert.

11. Ik geef de vragen door aan Carolien ter Linden, eigenaar 
van Passarella Moda. 
“Wij zijn beiden ondernemer, maar in totaal verschillende bran-
ches werkzaam. Carolien, jij hebt je eigen bedrijf Passarella Moda 
Agency, waarvoor je de hele wereld overvliegt. Daarnaast ben je ook 
nog tv-presentatrice voor programma’s op RTL4 en agent van Addy 
van den Krommenacker. Hoe weet je dit allemaal te combineren?”

Tien vragen aan...

Sandra 
Bedeschi
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Veel activiteiten bij Willibrordus 
Draait Anders Door

HEILOO - Zaterdag 15 en zon-
dag 16 september is Landgoed 
Willibrordus het decor voor 
Willibrordus Draait Anders 
Door (WDAD). Dit jaar heeft 
Stichting De Buitenkans het 
programma samengesteld. Het 
programma is divers en gericht 
op vermaak en beleven, en zal 
‘voeding voor de geest’ blijken 
te zijn.

Het is ook de start van het pro-
ject Oud Standing Heiloo. Daarom 
is er voor ouderen en jongeren 
samen veel te beleven, te zien, te 
horen en te proeven. Onder de lui-

fel achter de Cultuurkoepel staan 
Keuken met Karakter en enkele bij-
zondere foodcars. Iets verderop is 
de Verhalenkamer het epicentrum. 
Daar is namelijk de kassa waar de 
vouchers (€ 2,50,-) worden ver-
kocht. Veel activiteiten zijn koste-
loos, voor andere wordt 1 voucher 
gevraagd. Tickets voor grote voor-
stellingen zijn nu al te bestellen via 
de www.willibrordusdraaitdoor.nl, 
de vouchers alleen in het weekend.

Kern van WDAD is de pre-
mière van de theatervoorstelling 
WAAN. Viermaal wordt het stuk 
door acteurs van de theaterbewe-
ging op diverse locaties van het 
Landgoed gespeeld. De start is in de 
Cultuurkoepel. Per voorstelling is 
plaats voor 75 bezoekers, een ticket 
kost € 15,-.

Op het terras van Keuken met 
Karakter kan de bezoeker een keuze 
maken uit een verzameling van 1000 
vragen en over de vraag in gesprek 
gaan met Pijnacker en Mellink. De 
impressies van dat gesprek komen 
op het Landgoed te liggen.

Andere activiteiten in willekeu-
rige volgorde: een oud-weerman en 
seismoloog van het KNMI vertellen 
over het weer van de toekomst en de 
bevende aarde van Kennemerland. 
Teunis van der Zwart laat waanzin-
nig goede muziek horen, gemaakt 
door waanzinnige componisten. 
De magische wereld van de tover-
lantaarn wordt ontsloten en kin-
deren kunnen er plaatjes maken. 
Baduhenna en de Historische 
Vereniging Heiloo laten veel van 
vroeger zien en tonen bodemvonds-
ten van Heiloo. In de Verhalenkamer 
gaat de film ‘Ce n’est pas la route’ in 
première, gemaakt door de Syrische 
cineast Wesam Kareem. Hij reed 
per fiets een pelgrimstocht naar 
Lourdes, ontmoette bijzondere men-
sen en deelt zijn beproevingen. Een 
boeiende film/documentaire, mede 
mogelijk gemaakt door steun van 
diverse sponsors. ‘Stemmingmakerij 
in de bovenkamer’ is de andere film. 
Deze geeft een indringende doorkijk 
in het leven van een 60-jarige man 
die lijdt aan schizofrenie. In de bege-
leid-wonensituatie leeft hij z´n leven; 
de familie is ondersteunend. Een 
professionele film gemaakt door zijn 

zus, die filmmaker is. Zaterdagavond 
komt Tim Knol voor een optreden 
naar de Cultuurkoepel. Ticket € 10,-.

Ergens op het Landgoed vind je 
een postzegelverzamelaar die bezoe-
kers wil verleiden een nieuwe post-
zegel te maken die daadwerkelijk 
door PostNL gebruikt gaat worden. 
‘Dansen voor oud en jonger’ was 
in 2017 een groot succes en wordt 
daarom geprolongeerd. Er is een 
‘scratchkoor’ voor jong en oud: 
samen met de bekende dirigent Paul 
Waerts studeren ze twee liederen 
van Rutter in. Na de repetitie volgt 
een optreden in de Cultuurkoepel.

De ‘Oase van rust’, de gereno-
veerde begraafplaats, is de sfeer-
volle plek voor een picknickcon-
cert. De golfkar van de groensafari´s 
zorgt dat je op die plek kunt komen. 
Verder kunnen opa, oma, kinderen 
en kleinkinderen een team vormen 
om deel te nemen aan de eerste 
enige echte ‘Oud Standing popquiz’.

Voor wie fitter wil worden is 
er bootcamp voor het hele gezin; 
voor wie nog fitter wil worden is 
er een bijeenkomst Qigong. Hans 
Dorrestijn, de rasoptimist, speelt 
voor WDAD een speciaal repertoire. 
Hij hoopt dat het jonge publiek zijn 
voorstelling komt bezoeken. Een 
ticket kost € 10,-. Het Landgoed 
wordt in het weekend steeds fraaier 
als gezinnen de witte borden gaan 
beschilderen. Tot slot heeft  Keuken 
met Karakter een aantrekkelijk thea-
termenu samengesteld.

Expositie Steffi Reimers in WBC
HEILOO - Tot en met half okto-
ber zijn in het Willibrordus 
Business Centrum een aantal 
foto’s te zien van Steffi Reimers. 
Steffi Reimers is geboren op 
8 november 1995 en woont 
momenteel in Halfweg. Haar 
passie voor fotografie ontstond 
al toen zij 14 jaar oud was. Op 
het moment studeert zij dan ook 
HBO toegepaste fotografie aan 
de fotovakschool in Amsterdam.

Steffi houdt zich al een aantal jaar 
bezig met ‘urban exploring’. Dit is 
het betreden en fotograferen van 
verlaten gebouwen. Hiervoor reist 

ze door Europa op zoek naar bijzon-
dere plekken. Voor Steffi gaat het 
om meer dan alleen het fotografe-
ren: het vinden van mooie locaties, 
het voorbereiden van de trip en de 
uiteindelijke verhalen delen maken 
het tot iets speciaals.

Vergankelijkheid is een thema dat 
veel terugkomt in haar werk. Dit 
komt ook terug in de serie ‘Urban 
Horse’, een langlopend project 
waarbij de twee passies van Steffi 
worden gecombineerd: paarden 
die kracht en schoonheid uitstralen 
worden geplaatst in een verlaten 
fabriek. Hierdoor ontstaat er een 
heel bijzonder beeld.

Kinderfysio Munk 
wordt Kinderfysio 

Nelissen
HEILOO - Vanaf 1 september 

2018 wordt de praktijk van Elbert 
Munk overgenomen door Linda 
Andriessen-Nelissen. Elbert zal 
vanaf die datum van zijn pensioen 
gaan genieten. U bent van harte 
welkom om afscheid te nemen 
van Elbert en kennis te maken met 
Linda op vrijdag 14 september van 
18.00-20.00 uur in de praktijk op De 
Strandwal 20 te Heiloo.

‘Car Graveyard’ Foto: Steffi Reimers
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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!

23, 24 en 25 augustus10 - 17 uur

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

www.stokman.nl

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

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

Onderhoud en reparatie voor elk bouwjaar!

Stokman Alkmaar

Het juiste adres voor onderhoud  
en reparatie aan uw Renault

Kijk voor meer informatie op stokman.nl

Vul uw kenteken in op stokman.nl/inruil voor de 
inruilwaarde van uw huidige auto

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

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

Wij willen graag uw hondje 
uitlaten in de wijk Breedelaan 
en omgeving (buiten 
schooltijd)! 06 22107950.

SCHILDERSBEDRIJF 
LIMMEN 50% korting. Heeft 
nog tijd over voor al uw  
schilderwerk binnen en buiten. 
Tel: 06 - 42479384

Bij EMILSEN SALON kunt 
u terecht voor een kappers-, 
pedicure- of manicurebe-
handeling. EMILSEN SA-
LON staat bekend om haar 
professionaliteit, flexibiliteit 
(op afspraak ook ‘s avonds en 
in het weekend geopend) en 
SCHAPPELIJKE PRIJZEN. 
Knippen kinderen 10 euro, 
knippen volwassenen 15 euro, 
haren verven v.a. 35 euro, ma-
nicure incl nagellak 15 euro, 
paraffinebehandeling handen 
14 euro, pedicure compleet 20 
euro (ook voor heren!). Tevens 
cadeaubonnen en haarverzor-
gingsproducten verkrijgbaar. 
Emilsen Salon is te vinden aan 
Groenelaan 1, Heiloo. Bel voor 
een afspraak naar 06- 5380 
6959 of stuur een e-mail naar 
emilsen740@hotmail.com

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

DE UITKIJKPOST 
LEZEN?

Elke dag het laatste  
nieuws online uit

HEILOO - LIMMEN 
AKERSLOOT & CASTRICUM

Ga naar:



U I T K I J K P O S T 52 2  A U G U S T U S  2 0 1 8  

De grote dag van Anisha en Martijn
HEILOO - Na anderhalf jaar 
voorbereiding traden Anisha 
Sengers en Martijn van Oort 
op zaterdag 18 augustus in het 
huwelijk. In de Witte Kerk wer-
den zij door burgemeester Hans 
Romeyn in de echt verbonden.

Anisha, de tweede dochter van 
Jan en Ina Sengers, is geboren in 
India. Met drie maanden kwam zij 
naar Nederland. Samen met haar 
ouders en oudere zus Mireille, 
geboren in Bangladesh, woonde 
zij jarenlang aan de Heerenweg. 
Martijns ouderlijk huis staat aan 
de Westerweg. De twee zijn elkaar 
ruim drie jaar geleden tegengeko-
men bij het Fletcher Event 80’s & 
90’s. Inmiddels hebben Anisha en 
Martijn hun eigen huis in Heiloo.

Buren
Sinds vijf maanden zijn de 

ouders van Anisha verhuisd van de 
Heerenweg naar het nieuwe appar-
tementencomplex ‘Van Muyen’ aan 
de Pastoor van Muyenweg. Toen 
de buren hoorden dat Anisha van-
uit het huis van haar ouders ging 
trouwen, werden er meteen plan-
nen gemaakt om het appartemen-
tencomplex op de grote dag te ver-
sieren met ballonnen, en natuurlijk 
moest de vlag uit. De buren van Jan 
en Ina Sengers vonden ook dat er 
aandacht aan besteed mocht wor-
den in de plaatselijke media. Anisha 
is de eerste bruid die vanuit het 
complex trouwt en waarschijnlijk 

ook de laatste, want alle kinderen 
van de buren zijn inmiddels al jaren 
getrouwd. In overleg met de ouders 
van Anisha is besloten om te kijken 
of dat zou lukken. Anisha en Martijn 
wisten van niets. Martijn: “Een leuk 
detail is dat mijn ouders op hun 
trouwdag, bijna 35 jaar geleden, ook 
in de Uitkijkpost hebben gestaan. 
Zij trouwden toen met een huifkar 
als vervoermiddel.”

Allemaal beestjes
Zaterdag 18 augustus werd een 

dag om nooit te vergeten. Anisha, 
gekleed in een prachtige bruids-
jurk, wachtte samen met haar drie 
nichtjes, de bruidsmeisjes, vol onge-
duld op haar Martijn. Toen hij aan-
kwam in een oude Volkswagenbus, 
een auto waar Anisha altijd al van 
droomde om in te trouwen, pinkte 
ze een traantje weg. Bij de Witte 
Kerk stonden vele mensen het 
bruidspaar op te wachten en de 
kerk zat helemaal vol tijdens de 
huwelijksvoltrekking. Die werd 
gedaan door burgemeester Hans 
Romeyn. Doordat de ouders van 
Anisha altijd betrokken zijn geweest 
bij de Sinterklaasactiviteiten in 
Heiloo en vader Jan brandweercom-
mandant is geweest, kent Anisha de 
burgemeester zeer goed. Daarom 
wilde hij voor het bruidspaar wel 
een uitzondering maken om hen in 
de echt te verbinden. Ook Martijn 
kent de burgemeester redelijk 
goed. “Ik heb samen met zijn zoon 
gevoetbald,” aldus Martijn. “De 

burgemeester was echt betrokken 
bij ons huwelijk. De avond ervoor 
kreeg ik een berichtje met ‘nog één 
nachtje slapen’ en een foto van het 
weerbericht van zaterdag. Zo leuk,” 
aldus Anisha. “We bedanken de bur-
gemeester ook echt uit de grond van 
ons hart.”

Na de huwelijksvoltrekking zijn 
natuurlijk foto’s gemaakt, in het 
Heilooërbos. Anisha: “Op een gege-
ven moment dacht ik: wat doen 
ze nu allemaal met mijn jurk? Er 
bleken allemaal beestjes tussen 
de lagen van mijn jurk te zitten en 
die probeerden ze ertussenuit te 
krijgen. Zelf had ik dat helemaal 
niet gezien.” Ook werd er nog even 
gestopt voor een foto bij het oude 
huis van de familie Sengers aan de 
Heerenweg. De bewoners waren 
hun oude buren zeker niet vergeten 
en hingen op deze heuglijke dag de 
vlag uit voor het kersverse echt-
paar. Ook bij het ouderlijk huis van 
Martijn werd gestopt voor een foto. 
Daarna volgde een heerlijke lunch 
bij het bruidspaar thuis. Anisha: 
“Anouk en Alexandra van Puur 
Geluk Catering, een nieuw bedrijf 
in Heiloo, hebben het fantastisch 
verzorgd.” Later op de dag volgden 
een receptie, diner en feestavond 
bij Fletcher Heiloo, de plaats waar 
het ruim drie jaar geleden begon. 
Binnenkort vertrekt het echtpaar op 
huwelijksreis naar Cyprus om heer-
lijk te genieten van elkaar.

Tekst: Yvonne van Stiphout

De vlag gaat uit voor Anisha en Martijn. Foto: STiP Fotografie

De straat: Holleweg
HEILOO - Het uitzicht vanuit de 
woning van Rob Jonker aan de 
Holleweg, grenzend aan een van 
de parkeerterreinen voor win-
kelcentrum ‘t Loo, onderging in 
het verleden een ware metamor-
fose. 

Rob: “Voorheen was op de plek 
van het parkeerterreintje voor 
onze deur de bioscoop Asta the-
ater gevestigd, we keken uit op 
een muur. Links stond het toen-
malige gebouw van de Nicolaas 
Beetsschool en rechts was er een 
voetbalveldje. Nu het winkelcen-
trum er is, is het uitzicht een stuk 
vrijer en de winkels zijn prettig 
dicht in de buurt.” Bijzonder is dat 
de opa en oma van Rob vroeger in 
zijn huis woonden. Zelf woonde hij 
een stukje verderop in de straat. Na 
een tijd aan de Werkendelslaan te 
hebben gewoond, kocht hij het huis 
van zijn grootouders. Dat gebeurde 
na een brand in de woning in 1998. 
Rob woont hier nu met zijn vrouw 
Margret en hun kinderen Jennifer 
en Milan. De Heilooër knapte het 
huis op en heeft het goed naar zijn 
zin. “De reuring voor de deur vind 
ik prettig en als ik toe ben aan rust, 
dan vind ik dat in de tuin.”

Een stuk verder van het winkel-
centrum praten Agaath Blokker 
en haar overbuurman Peter Bolten 
gezellig met elkaar. De twee 
Heilooërs zijn al 45 jaar buren. 

Agaath woont aan de Holleweg en 
Peter aan de tegenoverliggende 
Heereweg; zijn achtertuin grenst 
aan de Holleweg. Agaath: “Er zijn 
meer mensen die hier al zo lang 
wonen, die zijn nu natuurlijk wat 
ouder. Omdat zij vaak thuis zijn, 
spreken we veel met elkaar. Als er 
wat is, dan zijn we er voor elkaar.” 
Ook Peter is tevreden. “Het is eigen-
lijk een ouderwets buurtje, het is 
hier gemoedelijk.” Agaath en Peter 
noemen verder als groot voordeel 
dat alle voorzieningen in de buurt 
te vinden zijn. Agaath: “Het winkel-
centrum en het station, ik kan alles 
lopend af.” Peter vertelt dat achter 
Agatha’s woning een speelterreintje 
is gesitueerd. “Omdat dit veldje niet 
opvalt, weten veel mensen dit niet. 
Het ligt lekker verborgen. Overigens 
lag vroeger op die plek het kam-
peerterrein Ons Kamp.” Agaath 
laat weten dat de Holleweg in 2011 
opnieuw is bestraat. “Om het regen-
water beter te kunnen laten afvloei-
en, loopt de straat nu wat af naar de 
zijkant. Daar hebben sommige men-
sen die met een rollator lopen last 
van, zij dreigen dan hun evenwicht 
te verliezen.” Dat is volgens de twee 
Holleweg-bewoners het enige min-
puntje. “Ik ga hier nooit meer weg,” 
roept Agaath enthousiast. Peter 
knikt bevestigend. Dan zeggen de 
twee elkaar gedag en stappen ze 
hun woning binnen.

Tekst: Evert Visser/EJV Mediaproducties

Rob Jonker. Foto: Evert Visser

Leden gezocht voor 
‘Generatiekoor’

HEILOO - Tijdens het eve-
nement Willibrordus Draait 
Anders Door, dat Stichting De 
Buitenkans organiseert op 15 
en 16 september op het land-
goed Willibrordus, is er ook op 
zanggebied iets bijzonders. Voor 
deze gelegenheid wordt een koor 
samengesteld uit alle generaties. 
Met (klein)kinderen, (groot)
ouders en overgrootouders die 
het leuk vinden om met elkaar te 
zingen wordt voor deze speciale 
gelegenheid het ‘Willibrordus 
generatiekoor’ opgezet.

Op zaterdagmiddag 15 september 
van 13.00 tot 15.30 uur studeert het 
koor onder leiding van Paul Waerts, 
dirigent van het Oratoriumkoor 

Heiloo, twee mooie liederen in 
van John Rutter. Dit onder voorbe-
houd van voldoende aanmeldingen. 
Diezelfde middag gaat het generatie-
koor deze liederen om 16.00 uur ten 
gehore brengen in de Cultuurkoepel.

De kosten voor deelname aan 
het generatiekoor bedragen € 10,- 
(inclusief de bladmuziek). Heeft u 
belangstelling? Stuur dan een mailtje 
naar Caroline Oostveen (caroline@
de-buitenkans.org) met uw contact-
gegevens om u aan te melden. 
Vermeld daarbij of u bas, tenor, alt of 
sopraan bent.

En nodig vooral uw (klein)kinde-
ren, en/of (groot)ouders uit!

Kijk voor meer informatie op 
www.willibrordusdraaitdoor.nl.Alle generaties zingen! Foto: aangeleverd

Topprestaties Lisanne 
de Witte
HEILOO - Een week na haar 
spectaculaire bronzen medail-
le op de 400 meter tijdens het 
EK in Berlijn, waar ze meteen 
ook een nieuw Nederlands 
record vestigde, sloeg de 
Heiloose Trias-atlete Lisanne 
de Witte (25) afgelopen week-
end in Göteborg opnieuw toe. 
Deze keer sleepte ze op de 
400 meter de eerste plek in de 
wacht, voor de Poolse Justyna 
Swiety en haar landgenote 
Madiea Ghafoor. Lisannes zus 
Laura de Witte eindigde op de 
zesde plaats.

Bij Atletiekvereniging Trias 
zijn ze natuurlijk supertrots op 
Lisanne’s prestaties. “Dit is echt 
bijzon der! Daarnaast zijn we 
natuurlijk ook heel trots op haar 
zus Laura en stille kracht ach-
ter deze twee toppers, toptrainer 
Sven Ootjers.”



laat je groeienwww.fortekinderopvang.nl

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

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

Belevenis-
tafel voor 
onze 
kids! Ontwikkeling, 

beleving en 
plezier

De belevenistafel is ter beschikking gesteld 
vanuit een gezamenlijk initiatief van de stichting 
Vrienden met Myla en de stichting Vrienden 
van De Vijfhoek.

VAN KLIK NAAR DUIK: 
KOOP JE KAARTJE ONLINE!

Zwembad Het Baafje
zwembadhetbaafje.nl

De Omloop 11 
1852 RJ Heiloo

072-533 39 09
info@sportsl.nl

Volgende week woensdag 
29 augustus 

derde editie Heel Heiloo Bakt!

zwembadhetbaafje.nl

WWW.FITNESSCENTRUMHEILOO.NL

INSCHRIJVEN TOT 30 SEPT.

GRATIS SPORTEN 
tot 1 NOVEMBER

3,50
PER WEEK

€
SPORT VANAF 

VOLG ONS:GEEN inschrijfkosten

Chronische klachten
zoals nekpijn?
Bowen- en massagetherapie

VERGOEDING vanuit het aanvullende pakket  
van de meeste zorgverzekeraars

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

HEILOO - Deze zomer wer-
den de kinderen van ortho-
pedagogisch dagcentrum De 
Vijfhoek aangenaam verrast 
met een interactieve beleve-
nistafel. De tafel stond hoog 
op het wensenlijstje van De 
Vijfhoek en er wordt in deze 
vakantieperiode al dagelijks 
veel gebruik van gemaakt.

De belevenistafel stimuleert 
niet alleen ontwikkeling en 
motoriek, maar is er ook 
voor beleving en plezier. Kin-
deren kunnen op hun eigen 
niveau en manier meedoen. 
Van actief tot wat meer op 
afstand. Er zijn veel verschil-
lende spel- en belevenispro-
gramma’s bijgeleverd en de 
tafel is elektrisch kantelbaar 
en verstelbaar in hoogte. 
Zo kunnen alle kinderen er 
gebruik van maken en werkt 

V.l.n.r. Suzan Kaandorp en 
Pim Kaandorp (Vrienden 
met Myla), Amber Bos (De 
Vijfhoek) en René de Boer 
(Vrienden van De Vijfhoek). 
(Foto: aangeleverd)

Belevenistafel voor kids van De Vijfhoek

het ergonomisch voor de 
begeleiding. De belevenista-
fel is ter beschikking gesteld 
vanuit een gezamenlijk initia-
tief van de stichting Vrienden 
met Myla en de stichting 
Vrienden van De Vijfhoek.  
Bij de symbolische over-
dracht aan Amber Bos van 

De Vijfhoek werd de beleve-
nistafel goed uitgeprobeerd.
Pim Kaandorp: “Als opa 
van Myla ben ik erg blij dat 
we er een goed ontwikke-
lingsinstrument bij hebben. 
Wij weten uit ervaring hoe 
frustrerend het is voor deze 
kinderen als ze niet begre-
pen worden. Myla heeft het 
zeldzame Wiedemann-Steiner 
syndroom. Wij zien elke 
dag de strijd die zij voert, 
doordat ze op het niveau 
van ongeveer anderhalf jaar 
functioneert, het korteter-
mijngeheugen mist en geen 
enkel woord begrijpt of kan 
spreken.” Namens beide 
stichtingen zei René de Boer 
dat er zoveel meer bereikt 
kan worden door samenwer-
king: “We willen alle dona-
teurs en sponsoren bedanken 
voor hun acties en bijdragen. 
Dankzij u kunnen wij doen 
wat wenselijk en noodzake-
lijk is voor onze kids!”

Voor meer info bezoekt u 
vriendenmetmyla.com  
en vriendenvandevijfhoek.nl.
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COLUMN

Michiel Ullers

“Wat ging die wekker vroeg! Wat 
was mijn password ook al weer? 
Waar had ik nu mijn map bewaard? 
U heeft 150 nieuwe e-mails. 
Vanmiddag al een vergadering?” 
Komt dit u bekend voor? Terug van 
vakantie en daar gaan we weer.

Hoe lekker was het de afgelopen 
weken op de camping. Eerst even 
een lekkere ochtendduik in het 
meer, een relaxontbijt voor de cara-
van in het zonnetje en daarna de 
enorm moeilijke keuze of je direct 
naar het strand gaat of eerst nog 
even wat gaat wandelen, fietsen of 
bezichtigen. Moet ik me nu al insme-
ren of zal ik dat pas na de volgende 
zwembeurt doen? Pas echt zwaar 
wordt het als het water in de cara-
van op is en bijgevuld moet worden, 
of als er afgewassen moet worden 
of - het allerergst - de chemische 
wc geleegd moet worden. Kortom, 
moeilijk, moeilijk, moeilijk.

Maar ja, ooit ga je weer een keer 
terug. Ook hockeyvader. En dan 
stappen we weer in het normale 
leven. Werk, school voor de kinde-
ren, het komt er weer aan en het 
aankomende hockeyseizoen begint 

weer. Trainen (is wel nodig…) en 
training geven, nieuwe teams, je 
plekje weer veroveren in het veld, 
oefenwedstrijden, bestuursvergade-
ringen, et cetera. Druk, druk, druk.

Voor de kinderen begint alles ook 
weer. De hockeyschoenen zullen 
wel weer te klein zijn, dus moeten er 
nieuwe komen. Nieuwe bitjes laten 
opmeten, de sokken passen vast 
ook niet meer en er zal ook wel het 
nieuwste model van de stick moeten 
komen, want anders hoor je er niet 
meer bij. Kortom, het gaat weer een 
godsvermogen kosten. Daar hadden 
we ook nog een extra weekje van op 
vakantie gekund. Niks werk, school 
en hockey, lekker gewoon het meer 
in springen en zwemmen maar. Pfff, 
het leven op vakantie is toch een 
stuk eenvoudiger.

www.hockeyvader.nl w
www.facebook.com/hockeyvader

Daar gaan we weer

Gouden Dagen Uitje naar de 
aardbeienkwekerij in Wognum

HEILOO - Op zaterdag 4 augus-
tus heeft ‘wensbegeleider’ Diana 
de heer en mevrouw Roozendaal 
om 10.00 uur opgehaald voor 
hun Gouden Dagen Uitje. Eerst 
werd met z’n drieën op een ter-
rasje in Heiloo koffie gedronken 
met wat lekkers erbij. Daarna 
ging het naar Wognum om de 
aardbeienkwekerij te bezoeken.

Meneer en mevrouw Roozendaal 
maakten een praatje met de eige-
naar en diens kinderen; zij kennen 
elkaar van vroeger. Het echtpaar 
kocht vervolgens twaalf doosjes 
aardbeien om cadeau te geven aan 
hun buren. Na het bezoek aan de 
kwekerij was het tijd voor een 
ijsje op deze warme dag. Ook reed 
het gezelschap langs het ouderlijk 
huis van de heer Roozendaal in 
Venhuizen. Meneer vond dat heel 

fijn, want zelf is hij niet in de gele-
genheid om daar te komen.

Het was een heel fijne dag waarbij 
een ‘wens’ in vervulling is gegaan.

Foto: aangeleverd

Scoutinggroepen Stierop 
winnen lelievlet

REGIO - Begin augustus namen 
de vier scoutinggroepen van 
Scoutingcentrum De Stierop 
deel aan het NaWaKa, het 
Nationaal Waterkamp van de 
waterscouts. Dit is het groot-
ste waterscouting-evenement 
in Europa, waar ook buiten-
landse groepen aan meedoen. 
De groepen Victorie uit Heiloo, 
Mees Toxopeus uit Beverwijk, 
Scouting Elfregi Zaanstreek 
uit Zaandam en Scouting Koog-
Zaandijk zijn lid van water-
scoutingcentrum De Stierop in 
Uitgeest/Markenbinnen. Samen 
wonnen zij tijdens dit kamp een 
lelievlet.

De lelievlet, een scoutingzeilboot, 
is tijdens het tien dagen durende 
NaWaKa helemaal opgebouwd door 
scoutingvrijwilligers, met sponso-

ring van verschillende bedrijven 
voor het materiaal. Aan het einde 
van het kamp konden de aanwe-
zige groepen proberen de boot te 
winnen. Daarvoor konden zij een 
motivatie indienen. De groep met de 
beste motivatie won de vlet.

Martijn Gigengack van Scouting 
Elfregi Zaanstreek diende namens 
de Stierop-groepen de winnende 
motivatie in: “Om beginnende zei-
lers van zowel de stamgroepen als 
de bezoekers op een leuke manier 
kennis te laten maken met het water 
heeft de Stierop een opleidingsboot 
nodig. Het plan is om de ‘2018’ op te 
pimpen tot een unieke vlet speciaal 
voor de jongere scouts. Hier kun-
nen ze dan in leren zeilen. Ook kan 
de nieuwe lelievlet ingezet worden 
als extra vlet tijdens de zeilopkom-

Foto: aangeleverd

Historische Vereniging Heiloo verhuist
HEILOO - Op de zaterdagen 
1, 8 en 15 september is de 
Oudheidkamer aan de Bergeon-
straat wegens allerlei eve-
nementen elders in Heiloo 
gesloten. Uiteraard zult u de 
Historische Vereniging bij die 
verschillende gebeurtenissen 
in het dorp wel kunnen vinden. 
Op de dinsdagavonden is de 
Oudheidkamer gewoon geopend.

De laatste keer dat u de dubbel-
tentoonstelling in de Oudheidkamer 
kunt bewonderen is op zaterdag 

22 september. Op die dag stopt 
niet alleen de dubbeltentoonstel-
ling over de ‘Middenstand door de 
jaren heen’ en de ‘Geschiedenis 
van de joodse bevolking van 
Heiloo in de oorlogsjaren’, maar 
ook sluiten, na veel mooie jaren, 
op een feestelijke manier de deu-
ren van de Oudheidkamer aan 
de Bergeonstraat. Daarna is de 
Historische Vereniging te vinden 
in het nieuwe Historisch Museum 
Heiloo op Landgoed Willibrordus.

Ook goed om te weten: op 26 
augustus worden dit zomerseizoen 

de laatste rondleidingen met gids 
op Nijenburg gegeven. Om 11.00 uur 
of 13.30 uur naar keuze. €7,50 inclu-
sief koffie/thee (geen pin) . Info: 06 
51718363.

Tijdens het Open Monumenten-
weekend van 8 en 9 september en op 
15 en 16 september bij Willibrordus 
Draait Anders Door kunt u al een 
kijkje komen nemen in het nieuwe 
onderkomen. En hoewel de vrijwilli-
gers heel hard aan het werk zijn, zul-
len de verschillende exposities nog 
niet helemaal klaar zijn. Maar u bent 
van harte welkom.

Cursus creatief schrijven
HEILOO - Schrijven. Je doet 
niets liever? Aan de keuken-
tafel, bij de haard, of in bed 
met de poes op schoot…

Ben je een schrijver in hoofd 
en lijf, misschien zelfs in hart en 
nieren, dan lijkt het bovenstaan-
de ideaal. Alleen jammer dat het 
bij voornemens blijft. Zonder 
deadlines, zonder ‘stok achter 
de deur’ en – vooral – zonder uit-
wisseling met andere schrijvers 
verliest schrijven toch vaak een 
stukje van zijn charme. In deze 
cursus word je uitgedaagd en 
geïnspireerd. Schrijf je kort of 
wat langer, poëtisch of spannend, 

klassiek of experimenteel... Je 
ontwikkelt je eigen stijl, creëert 
je eigen taal en je ontdekt wat je 
echt wilt vertellen. Alle geschre-
ven teksten worden voorzien van 
deskundige feedback, waardoor 
het leren schrijven in een stroom-
versnelling komt. Start: dinsdag-
middag 28 augustus om 14.00 uur. 
Duur: acht bijeenkomsten een-
maal in de twee weken van 14.00 
tot 16.00 uur in de bibliotheek van 
Heiloo. Data: 28 augustus, 11 en 
25 september, 9 en 23 oktober, 6 
en 20 november en 4 december.

Voor inlichtingen en/of opgave: 
info@margreetschouwenaar.nl of 
tel.: 072-5332418.

sten. Gastgroepen die op de Stierop 
verblijven krijgen voorrang op het 
gebruik van de ‘2018’, zodat er goed 
gebruik wordt gemaakt van de 
NaWaKa-vlet. En natuurlijk wordt 
de kleurrijke vlet ingezet als promo-
tieboot voor het Scoutingcentrum. 
Het wordt een echte Stierop-boot.”

Veilig werk voor 
vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties
HEILOO - De gemeente Heiloo 
vindt het belangrijk dat vrijwilli-
gers en vrijwilligersorganisaties 
veilig hun werk kunnen doen en 
dat de organisaties een beleid 
hebben voor sociale veiligheid. 
In opdracht van de gemeente 
ontwikkelde het Vrijwilligers 
Informatie Punt (VIP) Heiloo 
daarom een aantal instrumenten 
die de vrijwilligersorganisaties 
kunnen helpen het beleid goed 
op te zetten.

Sociale veiligheid betekent: 
bescherming tegen handelen van 
anderen. In het beleid worden 
daarom omgangs- en gedragsregels 
opgenomen waarover alle betrok-
kenen worden geïnformeerd, en 
wordt een meldprotocol ontwik-
keld rondom grensoverschrij-
dend gedrag. Daarnaast wordt een 
vertrouwens(contact)persoon 
aangesteld. Een veilige organisatie 
geeft daarmee vertrouwen aan alle 
betrokkenen.

De gratis regeling VOG 
(Verklaring Omtrent het Gedrag) 
van het Rijk wordt per 1 november 
2018 uitgebreid om de veiligheid 

in het vrijwilligerswerk te stimule-
ren. De nieuwe regeling Gratis VOG 
gaat daarom gelden voor alle vrij-
willigers die werken met mensen 
in een afhankelijkheidssituatie. De 
bestaande regeling komt te verval-
len.

Voor organisaties en vereni-
gingen die (nog) geen eigen 
vertrouwens(contact)persoon heb-
ben, kunnen hun vrijwilligers, leden 
en cliënten wijzen op de mogelijk-
heid van een externe vertrouwens-
persoon. Deze vertrouwenspersoon 
kan direct benaderd worden via deze 
contactgegevens: Lilian van Beek, 
maatschappelijk werker MEE & de 
Wering; e-mail: l.vanBeek@meewe-
ring.nl, telefoon: 088-0075000.

(Vrijwilligers)organisaties en 
ver enigingen kunnen voor meer 
informatie en ondersteuning 
bij het opzetten van een soci-
aal veiligheidsbeleid terecht bij 
Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo, 
Sigrid Wijsman, 06-48500912, www.
vipheiloo.nl.

Aanmelden training ‘Hoe maak 
ik mijn organisatie veilig?’ kan via 
www.vrijwilligersacademiebuch.nl
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Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde technische mensen die ons team willen versterken.

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar wouter@greeuw.nl

www.greeuw.nl | 072 - 210 03 30
Greeuw Airconditioning, Wezelkoog 3, 1822 BL Alkmaar

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

(snelle montage in overleg mogelijk!)

€ 1.375,-
 Incl. 21% BTW

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

Ook levering èn installeren lucht,- water,- warmtepompen

Bent u de warmte 
ook al zo zat? 

WIJ HEBBEN DE VERKOELING!
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+ +

COMFORT LEDIKANT ESTHER 
Uitzwenkbaar 180 x 200 cm 

2 COMFORT NACHTKASTEN 
48 cm zonder achterpaneel exclusief wieltjes

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

JAAR

COMBI DEAL

JUBILEUM  
BOXSPRING 

JAAR

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

JAAR

  1.993,-
ELEKTRISCH 

VERSTELBAAR
140/160/180 X 

200/210 CM

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

LUTE

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

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

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

NIEUWE 
COLLECTIE 
EN BIJZONDERE 
AANBIEDINGEN 

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

Lekker licht en 
comfortabele

zachtheid

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

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

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

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

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

BIOCAT’S CLASSIC
20kg € 9,95
3st. € 27,50

10 STUKS € 85,=

STANDAARD
+ 2 RVS BAKJES

KATTEN
van € 9,75
NU € 5,95

HOUTVEZEL 4KG
normaal € 2,95 p.st.
NU 2 STUKS € 4,75

Personeel gezocht! 
-Montagemedewerker/Timmerman   
mail je motivatiebrief + cv naar: 
sabrina@meelgro.nl 

Formido 
 

Service Bouwmarkt 

ADVIES SERVICE VAKKENNIS 

GELDIG VAN 23 AUG T/M 25 AUG 2018 

VASTE PLANTEN
Groot assortiment  
in flinke potmaat !

5 STUKS VOOR

€ 12.50

LIMMEN - Groei & Bloei organiseerde op  
18 en 19 augustus het Open Tuinen Week-
end. In de achtertuin van het huis van de 
familie Van der Velden in Limmen troffen 
de bezoekers een tropische mengelmoes 
van vreemde vogels aan. Kroonkraan-
vogels, flamingo’s en, heel bijzonder, 
koraalkleurige ibissen die momenteel 
aan het broeden zijn. “Hier hebben wij 
eeuwig vakantie,” vertelt de heer Van 

der Velden in een van de vele heerlijke 
zithoeken in de tuin onder een kakofonie 
van getjilp en inheemse geluiden. Me-
vrouw Van der Velden maakt als hobby 
glazen kunstwerken die ook pronken in 
het zonnetje in de weelderige tuin. Met 
talrijke volières, watervalletjes en niet te 
vergeten de drie schattige teckeltjes is 
het een bijzonder gezellige beestenboel 
bij de familie.

Vreemde vogels in Limmen

Een weelde aan vissen in de vijver.

Een zwarte zwaan  
verdedigt fanatiek 
haar jongen.

Deze eend heeft een 
lichtblauwe snavel.

Een stukje  
Miami in 
 Limmen.
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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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Nieuwe acti e bij Tumi i.v.m.
ons 15-jarig bestaan, deze week: 

Mosselen
op Zeeuwse wijze inclusief 
brood, sausjes, salade en friet
voor maar € 15.00

Dat wordt heerlijk eten met dit mooie weer, 
buiten op het terras of lekker koel binnen!!

Airco staat aan!!

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

• VERNIEUWD • 
ALBERT HEIJN 

3-gangen 
keuzemenu € 42.50 

(2e menu is gratis)
Ook tijdens de lunch te gebruiken!

DE VOMAR ACTIE IS 
VERLENGD TOT EN 
MET 31 OKTOBER!

keer op keer kringloop voor het goede doel

X op X

Industrieterrein  
Oosterzij 17, Heiloo

Zin om ons te helpen?
Voor meer informatie mag je 

mailen naar:  
stichtingxopx@hotmail.nl

of kom langs in onze winkel!

Deze week  
50% korting op: 
kleding, tassen, 

schoenen, 
gordijnen en 

kussens!

Dagelijks geopend voor kof� e, lunch, borrel en diner

Eten en 
drinken 
op het plein

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

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

Mosselpannetje € 17,50
met sausjes, brood, friet en salade 

Shared dining gerechten geserveerd 
in 3 gangen om samen te delen € 19,95 

weekend € 24,50

AH actie zowel voor lunch
als diner 2E MENU GRATIS

3 gangen lunch menu € 19,50
 

DEZE WEEK EEN NIEUW
3 gangen keuze menu voor diner € 42,50

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

22 t/m 28 augustus

‘MAGIC MONDAY’
€ 19,95

SALADE GEROOKTE ZALM
**

VERSE MOSSELEN  
MET FRIET & SALADE

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN 
€ 19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

Sashimi van tonijn met wakame  
salade, yuzu vinaigrette, crème  

van mierikswortel en sesam
** 

Rose gebraden kalfslende met parel 
couscous, aubergine kaviaar, mango 
chutney en jus met Raz-el-Hanout 

** 
Limoen panna cotta met coulis 

van kiwi, gemarineerde  
watermeloen en yoghurt roomijs

Digitale drukproef; Niet geschikt voor druk
proef; Niet geschikt voor druk
proef

 

 

 

Tenniscentrum de Dors - Heiloo  
Het leukste tenniscentrum voor: 

 
* Baanhuur / voordeeldalurenkaart 

* Wintercompetitie dames vanaf september op: 

 dinsdag t/m donderdag en vrijdag incl.les mogelijk 

 zaterdag en zondagcompetitie: GD / HD / DD  

* Seniorentennis: maandag /woensdag / vrijdag 

 (vrijdag ook mogelijk met les) 

* Racketmiddagen 

* ODFT Kersttoernooi / Paastoernooi 

* Zaalhuur voor feesten en partijen 

* Jeugd: diverse les mogelijkheden 

 

Meer info: www.tenniscentrumdedors.nl 
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KiKa versnelt 
de overwinning op 

kinderkanker.

STICHTING KIKA

STEUN DAAROM KIKA!

Ga naar www.kika.nl
en/of geef op giro 8118 Utrecht.
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Nieuwe subsidieregeling sportac-
commodaties

Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport stelt met ingang van 
2019 jaarlijks een subsidiebudget 
beschikbaar voor amateursportorgani-
saties (o.a. stichtingen, verenigingen 
en bv’s zonder winstoogmerk) voor 
bouw, onderhoud van accommodaties 
en sportmaterialen. Het is nog niet 
bekend wanneer de sportorganisaties 
een subsidieverzoek voor 2019 kunnen 
indienen. In de loop van dit jaar wordt 
hier meer over bekendgemaakt. 

Hoogte investeringsbedrag 
Het investeringsbedrag moet minimaal 
€ 25.000 zijn. De subsidie bedraagt 
20% van het investeringsbedrag tot 
maximaal € 2,5 miljoen. Boven deze 
subsidie kan er een aanvullende sub-
sidie van 15% worden verleend voor 
energiebesparing en toegankelijkheid. 

De subsidie is niet van toepassing 
als de sportorganisatie recht heeft op 
aftrek van btw voor deze investeringen. 

> Meer informatie
Meer informatie over de regeling vindt u 
via Overheid.nl: https://zoek.officielebe-
kendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html 

Verleende vergunningen

Evenementenvergunning
-  Uitmarkt Uit & Zo Heiloo op zaterdag 

1 september 11.00-16.00 uur, ter 
hoogte van Westerweg 250 (ver-
zenddatum besluit 9 augustus 2018 
APV1800651).

Ontheffing sluitingstijd
Verleende ontheffing sluitingstijd  Het 
Zevenhuizen 50,  Hockyfeest, in de 
nacht van zaterdag 8 september op 
zondag 9 september 2018 tot 01.00 

uur (verzenddatum besluit 14 augustus 
2018 APV1800688).

Objectvergunningen
-  Haagbeuk 8, plaatsen autolaad-

kraan op woensdag 29 augustus 
8.00-13.00 uur (verzendda-
tum besluit 10 augustus 2018 
APV1800734).

-  Vrieswijk 128, plaatsen autolaad-
kraan op vrijdag 24 augustus 8.00-
13.30 uur (verzenddatum besluit 9 
augustus 2018 APV1800732).

-  Baetenburg 8, plaatsen autolaad-
kraan op 24 september 8.00-13.30 
uur (verzenddatum besluit 14 augus-
tus 2018 APV1800792).

-  Arklaan 20, plaatsen autolaadkraan 
op 14 september 8.00-13.30 uur 
(verzenddatum besluit 14 augustus 
2018 APV1800793).

-  Vossenakkers 44, plaatsen auto-
laadkraan op 24 september 8.00-
13.30 uur (verzenddatum besluit 

14 augustus 2018 APV1800794).
-  Boswinde 49, plaatsen auto-

laadkraan op 24 september 2018 
tussen 08.00-13.30 uur (verzend-
datum besluit 14 augustus 2018 
APV1800796).

-  Paapenhof 12, plaatsen autolaad-
kraan op 14 september 8.00-13.30 
uur (verzenddatum besluit 14 augus-
tus 2018 APV1800795).

Ontheffing geluidsnorm
Ontheffing van de geluidsnorm tijdens 
frees- en asfalteerwerkzaamheden 
(verzenddatum besluit 16 augustus 
2018 APV1800713)
-  Kennemerstraatweg tussen de 

Stationsweg en de Ypesteinerlaan 
in de nacht van 29 op 30 augustus 
20.00-6.00 uur en 

-  rotonde Kennemerstraatweg/
Dokterslaan ter hoogte van ijssalon 
di Fiorentina in de nacht van 30 op 
31 augustus 20.00-06.00 uur 

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

Nachtelijke werkzaamheden 
Kennemerstraatweg

Delen van het asfalt aan de 
Kennemerstraatweg zijn toe aan 
onderhoud. Het gaat om de rotonde 
bij de Witte Kerk en het wegdeel tus-
sen de Kanaalweg en Ypesteinerlaan. 
De werkzaamheden zijn de laatste 2 
nachten van augustus. Verkeer moet 
rekening houden met omleidingen.

Rotonde
Bij de rotonde in het centrum wordt het 
asfalt van het fietspad vernieuwd. Ook 
krijgt de wegmarkering een opknap-
beurt. De werkzaamheden zijn in de 
nacht van 29 op 30 augustus vanaf 
22.00 uur. De rotonde is deze nacht 
afgesloten voor alle verkeer. Voor 
auto’s, fietsers en voetgangers geldt 
een omleiding. Tussen 5.00 en 6.00 
uur gaat de rotonde weer open.

Kanaalweg - Ypesteinerlaan
Tussen de Kanaalweg en 
Ypesteinerlaan wordt de deklaag deels 
gerepareerd en deels vernieuwd. 
Daarom is dit weggedeelte gesloten 
voor autoverkeer van 30 augustus 
20.00 uur tot 31 augustus 6.00 uur. 
Voetgangers en fietsers hebben wel 
doorgang. De kruisingen met de 
Kanaalweg en Ypersteinerlaan blijven 
open.
De woningen aan de Kennemerstraat-
weg met de huisnummers 217 t/m 261, 
466 en 468 zijn tijdens de werkzaam-
heden niet met de auto bereikbaar.

> Meer informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het Klant Contact 
Centrum, telefoonnummer 072 535 66 66.

Rioolwerkzaamheden kruising 
Kennemerstraatweg-Kerkelaan

Van 27 augustus tot en met 7 septem-
ber zijn er rioleringswerkzaamheden op 
de Kennemerstraatweg. Het gaat om 
het fietspad tussen huisnummer 77 en 
de kruising met de Kerkelaan. 

Van 27 tot en met 31 augustus geldt 
een omleiding voor doorgaand verkeer 
op de Kerkelaan. Fietsers worden 
omgeleid via de Heerenweg. Bewoners 
krijgen schriftelijk bericht voordat het 
werk begint.

De werkzaamheden komen voort uit 
een eerder uitgevoerd rioolproject. 
Daarbij kreeg het bestaande riool een 
nieuwe binnenvoering om zo weer 
een tijd mee te kunnen. Nabij de krui-
sing is deze binnenvoering niet goed 
uitgehard. Daarom moet op dat stuk 
een nieuwe buis worden aangebracht. 
Deze kan niet op de oude plek van-
wege andere kabels en leidingen. 
Hij komt nu onder het fietspad.

> Meer informatie
Voor meer informatie kan contact opne-
men met Rian Duinmeijer, toezichthou-
der, telefoonnummer 06 428 026 71 of 
e-mail rduinmeijer@duwabo.nl 

Commissie voor Bezwaarschriften

De commissie voor Bezwaarschriften 
houdt op maandag 27 augustus een 
hoorzitting voor de behandeling van 
bezwaarschrift die bij burgemeester 
en wethouders zijn ingediend tegen 
het volgende besluit. De hoorzitting 
wordt gehouden in het gemeentehuis 
(toegang via de hoofdingang van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1).

18.15 uur: verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de bouw 

van 10 woningen op het perceel 
Noordergeeststraat 9 t/m 27.

De hoorzitting is openbaar. Ambtshalve 
of op verzoek van belanghebbenden 
kan de zitting om persoonlijke of 
andere bijzondere redenen besloten 
worden gehouden.

> Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
bij de secretaris van de commissie 
mevrouw C. Klein Holte, 
telefoonnummer 088 909 74 64.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
Kennemerstraatweg 99, veranderen 
winkel naar hotel (afwijken bestem-
mingsplan en brandveilig gebruik), 
8 augustus 2018 (WABO1801284)
Kennemerstraatweg 103, vergroten 
en veranderen restaurant, 14 augustus 
2018 (WABO1801318)
Laan van Zeeman 5, vergroten 
woning (incl. kelder), 10 augustus 2018 
(WABO1801296)
Slimpad 18, verhogen en 
verlengen hek,  2 augustus 2018 
(WABO1801251)
Vierakkers 7, vergroten woning 
(dakopbouw), 11 augustus 2018 
(WABO1801305)

Westerweg 349, veranderen woning 
(rieten dak), 11 augustus 2018 
(WABO1801304)
Westerweg 425, veranderen bedrijfs-
bestemming in een woonbestemming, 
9 augustus 2018 (WABO1801287).

Verleende vergunningen
De Spanring 10,  veranderen dak, 
9 augustus 2018 (WABO800999)
U kunt tegen een verleende vergun-
ning bezwaar maken. Zie hiervoor de 
tekst ‘Bezwaar maken’.

Verlengen beslistermijn
J.P. Hasebroekweg 6, vergroten 
woning, de oorspronkelijke beslister-
mijn is verlengd naar 18 september 
2018. Tegen het besluit kan geen 
bezwaar worden aangetekend.

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Werk in uitvoering

Raad en (raads)commissies

Bouwen en wonen

Mededelingen

Bezwaar maken

Als een besluit rechtstreeks gevol-
gen voor u heeft, kunt u hiertegen 
bezwaar maken. Dit doet u in een 
brief binnen zes weken nadat het 
besluit is verzonden. In dit bezwaar-
schrift zet u uw naam, adres en 
handtekening, datum, omschrijving 
van het besluit en reden waarom u 
het niet eens bent met het besluit. 
Het bezwaarschrift stuurt u naar 
degene die het besluit heeft geno-
men: burgemeester of burgemeester 
en wethouders, Postbus 1, 1850 AA 
Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst 
over het besluit. U kunt de besluiten 
vinden op officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad

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.
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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

Een afspraak is
snel gemaakt!

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

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

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

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

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

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

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

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

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

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

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

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

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

Als het écht lekker moet zijn!

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

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

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

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

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

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

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

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

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

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

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

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

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

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

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

20% KORTING OP HORREN

Actie geldt van 13 t/m 25 augustus 2018. Vraag naar de voorwaarden.

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

n 
de

 p
ar

ke
tm

ee
st

er
    

  •  
 

Specialist in sfeervolle vloeren
SINDS
1977

Schagen
Voor meer info: www.uitkijkpost.nl 
>adverteren >verenigingspaginaexcl btw
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Basketbalster Loes Rozing (15) 
voor Nederland naar EK

HEILOO - De 15-jarige Loes 
Rozing is geselecteerd voor het 
Nederlandse meisjesbasketbal-
team onder de 16 jaar. 

Loes begon haar basketballoop-
baan bij Flashing Heiloo en speelt 
inmiddels twee jaar voor Dozy 
Den Helder. Ook voorgaande jaren 
werd Loes door de Nederlandse 
Basketbal Bond voor diverse 

toernooien meegevraagd in haar 
leeftijdscategorie. Na een zware 
selectieperiode deze zomer met 
buitenlandse toernooien (Tsjechië, 
Luxemburg en Italië), waarbij de 
selectie van 55 naar 12 spelers 
teruggebracht moest worden, werd 
Loes geselecteerd om uit te komen 
voor Nederland tijdens de Europese 
kampioenschappen voor meisjes 
onder de 16. Deze kampioenschap-
pen worden op dit moment gehou-
den in Litouwen van 17 tot 26 augus-
tus. Loes, veel succes!

 Foto: aangeleverd

Veteranen tennistoernooi 
40+ en 55+ bij TC Heiloo United

HEILOO - Vanaf zondag 2 sep-
tember tot en met zondag 9 sep-
tember wordt alweer het zesde 
Eiland de Wild keukensvete-
ranen tennistoernooi gespeeld 
op het terrein van TC Heiloo 
United aan De Dors 1.

Dit toernooi wordt gespeeld in 
dubbelonderdelen 5 en 6 40+ en 
in de onderdelen 7 en 8 in de leef-
tijdscategorieën 55 +. Inschrijven 
kan tot en met zaterdag 25 augus-
tus via www.toernooi.nl. Dit toer-
nooi staat bekend om een heerlijke 

maaltijd voor de deelnemers en 
prachtige prijzen in de verloting, 
die beschikbaar zijn gesteld door 
Eiland de Wild (trekking zondag-
middag 9 september om 17.15 uur). 
De opbrengst wordt dit jaar besteed 
aan een bouwwerk(je) voor het 
Beestenboetje in Heiloo. Kortom, 
schrijf u snel in of kom eens kij-
ken bij TCHU op de doordeweekse 
avonden of in het weekend van de 
finale. Heeft u vragen over dit toer-
nooi dan kan dat via een mail aan 
edwkeukenstoernooi@gmail.com.

Lezing over Lamoraal van Egmont

EGMOND AAN DEN HOEF - Als 
afsluiter van de zomeractivitei-
ten rond het Lamoraaljaar biedt 
Stichting Historisch Egmond 

op vrijdag 31 augustus een zeer 
interessante lezing aan. Vanuit 
het Belgische Zottegem komt 
Olivier van Rode een verhaal 
houden over de onfortuinlijke 
graaf Lamoraal en zijn rol in het 
socio-politiek-culturele conflict 
in het midden van de zestiende 
eeuw.

Van Rode is voor ingewijden 
geen onbekende. De enthousiaste 
historicus is de kleinzoon van de 
Zottegemse Egmontkenner Dr.  
Leon De Vos, die in 1951 de Egmont-
grafkelder aldaar liet uitbreiden en 
verfraaien en die vele publicaties 
op zijn naam heeft staan. Van Rode 
kreeg de interesse voor Lamoraal 
van Egmont met de paplepel inge-
goten en speelt al jaren een belang-
rijke rol in het Zottegemse cultuur-
historische leven.

De lezing vindt plaats in bezoe-
kerscentrum Huys Egmont (Slot-
weg 46) en begint om 20.00 uur. 
Kaarten kosten € 5,- en zijn te reser-
veren via de website www.huyseg-
mont.nl/agenda of telefonisch op 
06-51689620 (Martijn). Koffie is bij 
de lezing inbegrepen.

We willen overigens wel foto’s 
laten zien van leuke activiteiten 
die zich in het restaurant hebben 
afgespeeld, zoals foto’s van brui-
loftsfeesten. Inwoners kunnen hun 
foto’s aan mij doorgeven.” (e-mail-
adres: hd.broek@quicknet.nl). “Het 
is fantastisch dat Onno Tijm van 
Sportcafé De Watertoren de sport-
hal belangeloos hiervoor beschik-
baar stelt. Een datum hebben we 
nog niet, hierover praten we woens-
dag (vandaag, red.).” Ook de jonge 
Egmonder Liv (9), dochter van 
Marco Gul en Bianca Stam, kwam in 
actie. Zij verkocht zaterdag en zon-
dag op het Pompplein zelfgemaakte 
armbandjes. De opbrengst: 577 
euro. Vanwege de brand ging zon-
dag het Loop naar de Pomp-festival 
op het Pompplein niet door; hetzelf-
de geldt voor het muziekfestijn van 
volgende week zondag. Stichting 
Horeca Ondernemers Pompplein 
besloot hiertoe uit piëteit met de 
gedupeerden. Vrijwilligster Janny 
Olling Rijnsewijn: “Het is sowieso 
niet gepast om bij de puinhopen 
van een verbrand restaurant feest te 
vieren, daarom nu even niet. Deze 
brand raakt ons allemaal in het 
hart.”

‘Binnen een jaar opbouwen’
Volgens (onbevestigde) bronnen 

ontstond de brand donderdagmid-
dag op het terras van De Klok tij-
dens het verwisselen van gasflessen 
van de terrasverwarming. Meerdere 
mensen probeerden tevergeefs met 
brandblussers het vuur te bestrij-
den, de vlammen verspreidden zich 
razendsnel. In no time stond het 
hele restaurant in vuur en vlam, 
evenals de bovenliggende appar-
tementen. Twee mensen raakten 
tijdens de brand lichtgewond. Veel 

omstanders zagen hoe brandweer-
korpsen uit de hele regio uren-
lang het vuur te lijf gingen, maar 
het pand niet konden redden. Een 
sms-alert sommeerde mensen in 
een straal van 1 kilometer richting 
Heiloo ramen en deuren te sluiten. 
De ravage was na de bluswerkzaam-
heden in volle omvang zichtbaar; 
een hek maakt het restaurant tot 
verboden terrein. Rob Pools, samen 
met Mirjam van het Maalpad en 
Jules Breuer eigenaar van het res-
taurant, laat zich op dit moment niet 
uit over de oorzaak van de brand en 
het vermoedelijke schadebedrag. 
Hij verwacht dat de sloop van de 
restanten van De Klok nog even 
op zich laat wachten. Verder is het 
streven het restaurant binnen een 
jaar weer op te bouwen. De eige-
naren zijn dankbaar voor de steun 
vanuit de bevolking van Egmond. 
Pools: “De reacties en alle hulp zijn 
hartverwarmend en niet te beschrij-
ven. Dat geeft steun in deze dagen. 
Overigens krijgen we vaak de vraag 
of we nog wel door willen met De 

Klok. Het antwoord is ‘ja’, dit is 
nooit bij ons ter sprake gekomen. 
We staan er positief in en zetten 
onze schouders eronder.”

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

• Vervolg van pagina 1

Liv in actie. Foto: aangeleverd

Recente investeringen
De drie eigenaren van De Klok, 

die hun restaurant drie jaar gele-
den kochten, hadden ook vorig 
jaar een financiële strop te verdu-
ren, toen vanwege waterschade. 
Daarnaast hebben ze recent hun 
restaurant opgeknapt. Zo ver-
nieuwden de eigenaren hun ter-
rasoverkapping, vloer en keuken. 
Ook kochten ze bijvoorbeeld een 
nieuwe kassa en muziekinstalla-
tie, knapten ze de bar op en cre-
eerden ze een koffiehoek.

‘Oerig’ kustvolk in Museum van Egmond

EGMOND AAN ZEE - De jonge 
en talentvolle kunstschilder 
Roeland Koning is geraakt door 
het ‘oerige’ Derper kustvolk als 
hij in 1924 in Egmond aan Zee 
komt wonen. Zijn tekeningen en 
schilderijen hangen dit seizoen 
in het Museum van Egmond 
onder de titel: ‘Roeland Koning 
en de Derpers’.

De inwoners staan in die tijd nog 
met één been in het zanderige vis-
sersdorpje dat rond 1900 steeds 
meer verandert in een badplaats. 
De schilder legt ze – vaak bijna 
levensgroot en in hun daagse klof-
fie – gevoelig vast met krijt of pen-
selen. Hij wint er prijzen mee en 
koningin Wilhelmina koopt meer-
dere werken. De Egmondse onder-

danen hangen vele jaren in de palei-
zen Het Loo en Noordeinde. In het 
museum hoort bij elk schilderij een 
mooi verhaal en ook is er een boek 
verkrijgbaar met schilderachtige 
sfeerbeelden van en verhalen over 
het vooroorlogse Egmond aan Zee. 
Dit boek is gratis voor nieuwe dona-
teurs.

Wie iets van de sfeer van het 
oude vissersdorp wil ondergaan kan 
rondstruinen in het knusse, speels 
ingerichte Museum van Egmond 
dat dit jaar een maatje groter is 
geworden. De schilderijententoon-
stelling trekt veel extra bezoekers, 
maar er is meer: het visserskamertje 
met een nagebouwd schuurtje, de 
roeireddingboot, filmpjes en foto’s 
van het zo charmante vooroorlogse 
dorpje en van het vrolijke strand-
leven. Ook is er een model van het 
legendarische Slot op den Hoef 
en slaat hier de oude klok van de 
Agnietkerk die in zee stortte. Voor 
kinderen is er een zoektocht door 
het museum.

Het Museum van Egmond, 
Zuiderstraat 7 in Egmond aan Zee, 
is open tot en met 4 november van 
14.00–17.00 uur, behalve op maan-
dag. Het museum is rolstoeltoegan-
kelijk en de Museumjaarkaart is gel-
dig. Telefoon tijdens openingsuren 
072-5069164. 
www.museumvanegmond.nl.

‘Egmonders’, 1933. Schilderij van Roeland Koning.
Foto: Frits van Eck

Het beeld van Lamoraal in 
Zottegem. Foto: aangeleverd

Topconcert in Egmondse 
Slotkapel

EGMOND AAN DEN HOEF - Een 
gevarieerd programma van klas-
sieke muziek door jonge muzi-
kale talenten, daarvoor staat 
The International Holland Music 
Sessions (TIHMS ) garant. Van 
heinde en ver (30 landen) komen 
125 studerende professionals 
naar Bergen om daar les te krij-
gen van succesvolle docenten. 
En om op te treden.

Tijdens het concertfestival zijn ze 
in de regio op diverse podia te horen 

en te zien. In Egmond aan den Hoef, 
in de Slotkapel, op 29 augustus. Het 
programma daar is als volgt: Hesu 
Lee, piano (Zuid- Korea) speelt 
werken van Beethoven, Debussy 
en Skrjabin. Verder spelen Pauline 
Herold, viool (Duitsland) en Vital 
Stahievitch, piano (Belarus) wer-
ken van Beethoven, Saint-Saëns en 
Ravel.

Aanvang is 20.30 uur en kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.tihms.
com/concerten, of aan de zaal.

Hesu Lee (piano) tijdens TIHMS in de Slotkapel.      Foto: aangeleverd
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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 

 

“Kom, we gaan” 

Met veel verdriet,
maar dankbaar voor de mooie herinneringen
die hij bij ons achterlaat, nemen wij afscheid

van mijn man, onze vader, opa en opi

Hans Greeuw
           
* Heiloo † Bergen
  25 augustus 1931    15 augustus 2018

 Elly Greeuw-Out

 Peter-Arie

 Ellen en Ger
     Sander in liefdevolle herinnering
     Jeroen

 Ingrid en Harry
     Iris en Geert-Jan
          David

Onze speciale dank voor de respectvolle en toegewijde
verzorging van Hans gaat uit naar de medewerkers van

afdeling Zwaan van verzorgingshuis Oudtburgh in Bergen.

     
Correspondentieadres:
Zeekamplaan 31
1851 XE Heiloo

De uitvaart heeft in familiekring plaatsgevonden.

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen 

Hartverwarmend was het dat zovelen ons bij het afscheid 
van onze lieve 

PHILIPPE JEAN LUCIEN 
LAUREAU 

kwamen troosten en moed inspraken. 
Uw belangstelling en de vele blijken van medeleven nemen 
het intense verdriet niet weg, maar geven ons wel 
het gevoel dat wij dit gemis niet alleen hoeven dragen. 

Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw 
steun, bloemen, brieven, vriendschap, warmte en liefde. 

Uit aller naam, 
Irene Laureau-Bulte 

Augustus 2018 

Met groot verdriet, zo kort na onze Tineke, hebben wij 
los moeten laten onze lieve, zorgzame en onvergetelijke 

vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

Jopie Ligthart-Konijn
Zuidschermer                                                          Heiloo
* 19 december 1936                           † 18 augustus 2018

Kees Ligthart

Tineke Ligthart        en Jan Heijne

Marieke en Dennis Hink
Willem, Tessa

Petra en Roelof Brouwer
Bastiaan, Martijn, Laurens

Jan en Angela Ligthart
Lisa, Luuk

Paul en Charlotte Ligthart
Thijs

Jopie is thuis, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 
22 augustus om 16.00 uur in de Willibrorduskerk, 

Westerweg 265 te Heiloo. 

Vanaf 15.30 uur is er gelegenheid om ons te condoleren. 
Na de dienst komen wij samen in de ontmoetingsruimte.  

Aansluitend begeleiden wij haar met ons gezin 
naar het crematorium.

Familie Ligthart
Werkendelslaan 44, 1851 VD HEILOO

“ Ik heb een prachtig leven gehad”

Onze fantastische vader en opa heeft ons in alle 
rust verlaten

Jan Demarteau
Weduwnaar van Eef Demarteau-Röring

23 maart 1937 6 augustus 2018
Maasniel Limmen

Het hartverwarmende medeleven dat wij mochten 
ontvangen geeft ons veel steun bij het verwerken 
van dit grote verlies. Wij willen u hiervoor enorm 
bedanken.

Marie José en Cor
            Lisa
            Max
            Sem 

Sander en Esther
            Robert
            Iris
            Laura

Groot was zijn liefde
Groot het verdriet

Mooi de herinneringen
Die hij achterliet

Na een gezond en actief leven is op de respectabele leef-
tijd van 90 jaar, van ons heengegaan onze lieve vader, 
schoonvader en trotse opa

Jan Muijs
weduwnaar van Jeanne Kröger

levenspartner van Honny Jansen - Peerdeman †

Heiloo,  Heerhugowaard, 
16 september 1927  17 augustus 2018

 Gerda en Piet †
     Wendy
     Kwint en Ineke
       Pita 5

 Ronald

 Jean en Hester
     Damian en Mees
     Camiel
     Finn
     Per

 Peter en Sabine
     Joeri
     Danique
     Senna

Correspondentieadres:
Peter Muijs
Rosa Spierplantsoen 34, 1705 KW  Heerhugowaard
Onze vader en opa is thuis, in woon-zorgcentrum “De 
Raatstede“, Dolomiet 2 app.13 in Heerhugowaard, 
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren 
op woensdag 22 augustus van 17.00 uur tot 20.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 
23 augustus om 11.30 uur 
in crematorium de Waerdse Landen, Krusemanlaan 5 te 
Heerhugowaard.

Na de plechtigheid ontmoeten wij elkaar in de ontvang-
kamer van het crematorium.

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van De 
Raatstede en dokter Mens, voor de liefdevolle zorg.

Men moet niet treuren om wat niet meer is.
Maar gelukkig zijn om wat is geweest.
Ze was zo eigen, in alles wat ze deed.

Haar lachen, haar huilen, haar liefde en haar leed.

Na een lang en prachtig leven is thuis in haar vertrouw- 
de omgeving overleden onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Anna Catharina  
Admiraal - Meijer

Annie
weduwe van Wim Admiraal

* Alkmaar, 5 maart 1926 † Heiloo, 19 augustus 2018

Elly
Hans en Anita
   Sjoerd en Yvonne, Lars
   Sanne en Sean, Lina, Tom
   Jette en Yan
   Jon en Sophie
John en Karin
   Frank en Ra’iesa
   Celine en Martijn
   Daniëlle
   Dennis
Ingrid en Martien
   Marc
   Lynn en Chris
   Steven
Marcel
   Niké en Rob, Jip
   Nadie en Bas

Correspondentieadres:
Elly Admiraal, Vennewatersweg 21-56, 1852 PT  Heiloo

Onze moeder is overgebracht naar het uitvaartcen-
trum van Associatie Uitvaartverzorging, Westerweg 
263 te Heiloo.

Donderdag 23 augustus om 19.00 uur is er de avond-
wake in de Rooms Katholieke St. Willibrorduskerk, 
Westerweg 265 te Heiloo. Na afloop is er gelegenheid 
tot condoleren.

De uitvaartdienst is vrijdag 24 augustus om 10.30 uur 
in bovengenoemde kerk.

Aansluitend begeleiden wij onze moeder naar haar 
laatste rustplaats op het naastgelegen kerkhof.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
in de ontvangkamer van bovengenoemd uitvaart- 
centrum.

Het is goed zo.

Je handen hebben voor ons gewerkt, 
je hart heeft voor ons geklopt, 

en nu ben je rustig van ons heengegaan, 
onze lieve pa, schoonpa en trotse opa

Willem Sombroek
echtgenoot van Trees Zentveld  † 2007

* Heiloo, † Heiloo, 
4 november 1932 20 augustus 2018

 Ans en Frans 
  Annette 
  Mariska en Rick

 Jan en Tiny 
  Jenny

Groeneweg 24a 
1851 PN  Heiloo

Pa is thuis.

Er is aldaar gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
woensdag 22 augustus van 19.00 uur tot 20.00 uur.

De viering ten afscheid zal plaatsvinden donderdag  
23 augustus om 13.30 uur in de kleine kapel van Onze 
Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan te Heiloo.

Aansluitend is de bijzetting in het familiegraf op begraaf-
plaats Rinnegom, Herenweg 107, Egmond-Binnen.

Na de bijzetting is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in  
Herberg Binnen, Herenweg 59, Egmond-Binnen.



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

BRIDGELESSEN voor begin-
ners en gevorderden. De les-
sen starten medio september. 
Kleine groepen. Aanmelding/
Info: Ton Mooij, tel.  
072-5331672 of  
tonmooij@concepts.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!

Leer Spaans bij Campo del 
Sol in Heiloo. Kleine groepen, 
alle niveaus, gediplomeerd 
docente. www.campodelsol.
org / 072-5669956

TE HUUR: 2x 16 M2 PRAK-
TIJK/KANTOORRUIMTE. 
325,-E per mnd Kennemer-
straatweg 452 Heiloo. meer 
info: 06-51302215

Tijd. te HUUR vrijst. 
vakantiewoning met 2 slp.
kamers,woonk. / keuken  
+ 2 schuren,1200 euro 
incl.alles,0655773892.

TE HUUR opslag/hobbyruimte 
in Heiloo water en electra aan-
wezig 78m2 tel. 072-5155508
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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

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

Huisontruimingen &
Seniorenverhuizingen

BEZEMSCHOON OPLEVEREN 

VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef 

kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

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

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons be-
toond na het overlijden van mijn lieve zorgzame 
vrouw, onze lieve moeder, oma en overgrootoma

Joke Groot - van Klaveren

betuigen wij u onze oprechte dank.

 Hans en familie

Heiloo, augustus 2018

Omringd door haar kinderen en kleinkinderen is vredig overleden 
onze allerliefste en altijd zorgzame moeder en grootmoeder

Catharina Schouten-Jacobse

Toot
Alkmaar, 5 juni 1925  Baarn, 14 augustus 2018
 

echtgenote van Cees Schouten († 2010)

Wij bewonderen haar levenslust, optimisme en 
immer warme belangstelling voor anderen.

Arjan

Edwin en Annemarie
 Daan
 Bart
 Joris

Schout en Siep 
 Maartje
 Peer
 Schoutje

Peter-Paul en Bunny
 Cees
 Frederike

Gabriëlla en Hans
 Victoria
 Evaluna
 Hans
 Max

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Familie Schouten, p/a Nassaulaan 146, 3743 CZ Baarn

Niemand is perfect, maar als Utrechter  
kom je verdomd dichtbij.

Theo Kempers
         *10-4-1932                                                            †19-8-2018

Pa is thuis
De Achtkant 19 1852 BV Heiloo

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen is op 
woensdag 22 augustus van 19:00 - 20:30 uur.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Voormalig huisarts in Heiloo.

Jeanette Kempers & Frank Klamer  
 Jolien & Sam
 Eske
 Jaro
Ellen & André Neelen-Kempers
 Debbie & Jip
 Barbara & Mike
 Marcella
Dithe & Günther Toye
 Ruben

 
Het is goed zo…..

Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen, 
maar niet dat het zo snel zou zijn. 

Moegestreden, maar omringd door onze liefde is 
vredig van ons heengegaan mijn lieve man, 

onze zorgzame vader, schoonvader, 
trotse opa en overgrootvader

Willem Meijer
Wim

Assen, 7 februari 1933        Heiloo, 19 augustus 2018

 Agaath Meijer – Bosse

 Wil en Astrid

 Gertjan en Miriam

 Kleinkinderen
 en achterkleinkind

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op donderdag 23 augustus van 19.00 uur tot 19.45 

uur in het Yarden Uitvaartcentrum Alkmaar, 
Overkrocht 20.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
zaterdag 25 augustus om 12.30 uur in het yardenhuis 

van Schagen,Haringhuizerweg 3 te Schagen.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot 
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. 

Hoog en Laag 81, 1852 AW  Heiloo
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

 Leer Spaans bij Campo del 
Sol in Heiloo. Kleine groepen, 
gediplomeerd docente. Cursus-
sen starten in september. www.
campodelsol.org / 072-5669956

 Grote collectie gebruikte elek-
trische fietsen v.a. &euro; 500. 
Bosman Tweewielers. Wester-
weg 295, Heiloo. 072 5331241. 
www.bosmantweewielers.nl

Schilder voor binnen en  
buiten. Mooie prijs. 
 Tel: 06 01709 0670

 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

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

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

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

 VAN GOGH’S IRIS  
HOVENIERS, voor al uw tuin-
werkzaamheden, onderhoud, 
aanleg, ontwerp en sierbestra-
ting. T: 072 533 6002  
www.iristuinen.nl

 

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

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

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

 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

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

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

met de bronzen plak op het EK 400 meter!
Lisanne de Witte

Als trotse sponsor is CiRoPack 

natuurlijk verschrikkelijk blij met 

deze waanzinnige prestatie van 

onze dorpsgenoot. 

Steun jij net als wij de Zusjes de 

Witte op weg naar de Olympische 

Spelen van 2020 in Tokyo? 

De Oude Werf 10  1851 PW  Heiloo  T: 072 – 5320006  E: info@ciropack.nl  www.ciropack.nl

Ci
Ro

Pa
ck

CiRoPack gaat voor goud op gebied 

van kartonnen verpakkingen, 

verpakkingsmaterialen,

Point of Sale materialen, 

winkeldisplays en maatwerk 

verpakkingsoplossingen. 

Nieuw Nederlands recordop de 400 meter van 50,77 seconden!


