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€ 6,95

ER IS WEER  
VERSE ROOK-

WORST UIT EIGEN 
WORSTENMA- 

KERIJ!

Start filmseizoen
20 september 2018
ga naar www.filmligaheiloo.nl 

bij kopje formulier

De bioscoop van Heiloo!
10 prachtige films 

voor 40,- euro

WORD NU LID!
SEIZOEN 2018/2019
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a d v e r t e n t i e s

De Kamer Restaurant | Bar:
de kroon op het werk van Yassine en zijn team!

HEILOO - ‘Raad de naam van onze 
nieuwe zaak’: de Facebookactie 
die bestond uit vijf hints en een 
bonushint ging viral, en bijna 600 
mensen braken hun hersens over 
de naam die de nieuwe zaak van 
Yassine Hanyn zou krijgen. Op 10 
augustus werd de naam eindelijk 
bekendgemaakt: De Kamer, zo 
gaat de nieuwe uitgaansgelegen-
heid op de niet te missen locatie 
aan de entree van Heiloo heten.

“Ik werd wakker en het schoot 
me te binnen,” vertelt Yassine met 
een glimlach. “Drie maanden lang 
heb ik allerlei namen bedacht maar 
dit was hem.” De naam wil zeggen 
dat iedereen welkom is. “De Kamer, 
daar komen we elke dag, het is een 
veilige vertrouwde plek,” legt hij 
uit. “Het kroontje in het logo was 
gewoon een gevoel.” Maar uit het 
interview blijkt wel dat De Kamer 
de kroon op het werk van de crea-
tieve ondernemer wordt.

Nieuwe Facebookactie
De Uitkijkpost mag de nieuw-

ste Facebookactie bekendmaken. 
Driehonderd gelukkigen mogen gra-
tis komen dineren tijdens de eerste 
twee avonden dat het restaurant 
zijn deuren opent. “Tijdens deze 
avonden kan de brigade oefenen en 
wennen aan de nieuwe infrastruc-
tuur in het restaurant en kunnen 
de gasten hun feedback geven,” 

zo meldt Yassine. Het enige dat je 
vanaf nu hoeft te doen om als test-
persoon in aanmerking te komen is 
de Facebookpagina van De Kamer 
te liken, te delen en degene te tag-
gen waar je die avond mee uit eten 
wilt. Als degene die je tagt hetzelfde 
doet dan heb je grote kans dat je 
aanwezig mag zijn op de première.

Als eerste wordt het bar-restau-
rantgedeelte rigoureus aangepakt. 

Alles wat doet denken aan het voor-
malige Melange7 is eruit gesloopt. 
“Neem die bar maar mee, ja, ook die 
kast mag weg,” hoor ik Yassine zeg-
gen tegen de klussers. Ondertussen 
vertelt hij enthousiast: “Dit wordt 
mijn eindstation, een samensmel-
ting van alle ervaring die ik heb. Na 
12 jaar weet ik inmiddels precies 
wat mijn gasten willen.” Het shop-
pinggedeelte blijft voorlopig even

Lees verder op pagina 3.

Paul Morsch en Marjanne 
de Jong.         Foto: STiP Fotografie

Foto: Jack Schaap

HEILOO - Na vier dagen bouwen, timmeren, verven en vooral 
veel plezier maken, zat Timmerdorp 2018 er vorige week vrijdag 
weer op. Onder mooie omstandigheden hebben zowel de kinde-
ren als de organisatie en de vrijwilligers genoten van een prach-
tige week. Vrijdagavond ging traditiegetrouw ‘de fik erin’ en 
werd Timmerdorp uitgeblust.

Uitgeblust na Timmerdorp

Meet Tim Koomen
HEILOO - Naast Marjoleine 
Putter is er nog een Heilooër 
succesvol in de filmwereld: Tim 
Koomen. Koomen is schrijver, 
online video strategist en crea-
tive producer. Tim’s leven staat 
momenteel op zijn kop, hij heeft 
het ene succes na het andere. 
Zijn interesse voor de filmwe-
reld begon al vroeg. 

“Toen ik jong was, bedacht ik al 
verhalen. Ik bedacht bijvoorbeeld 
een horrorverhaal waarin al mijn 
klasgenootjes op gruwelijke wijze 
doodgingen. Ze werden op aller-
lei wijzen vermoord. Ik vond het 
prachtig om mijn verhalen te delen 
met de klas. Toen ik wat ouder was, 
begon ik met werken bij Videotheek 
‘t Centrum in Heiloo. Ik kreeg gelijk 
toegang tot alle films en kreeg vaak 
films mee naar huis. Ik nodigde 
jongens uit de buurt stiekem uit en 
samen keken we de meest enge, 
gruwelijkste films waar we eigenlijk 
nog veel te jong voor waren. Mijn 
ouders kregen daarom regelmatig 
boze ouders op hun dak.” Daarna 
werkte Koomen jaren bij de televi-
sie. Dit moest allemaal anders toen 
Koomen op zijn 24ste werd toege-
laten op de Filmacademie als crea-
tive producer. Van de 500 gingen er 

80 door, en van zijn studierichting 
zelfs maar 3. “Ik werd aangenomen 
om mijn originaliteit, niet zozeer om 
mijn schrijftalent. De dingen die ik 
maakte hadden ze daar nooit eerder 
gezien.”

Vanaf dat moment gooide hij het 
roer om en begon met het maken 
van films, met name horrorfilms.
Koomen werkt freelance dan vrij-
wel altijd met David-Jan Bronsgeest 
samen; Bronsgeest is dan de regis-
seur en Koomen de schrijver/produ-
cer. “Op een dag belde ik David-Jan 
op en vertelde dat ik een heel tof 
idee had. “Zullen we het gewoon 
gaan maken?” riep ik toen aan de 
telefoon. We begonnen gelijk met 
het maken van de film Meet Jimmy. 
In het kort: Meet Jimmy gaat over 
een meisje dat zit te wachten op 
haar was en ondertussen naar een 
podcast luistert over seriemoorde-
naars - die op een gegeven moment 
tegen haar beginnen te praten.

De film werd voor het eerst ver-
toond in april op het Imagine Pitch 
Contest te Amsterdam, wat hen een 
ticket opleverde naar het Canadese 
Frontières Festival om daar hun 
filmidee te gaan pitchen. 

Lees verder op pagina 3.

Tim Koomen met David-Jan Bronsgeest bij Fantasia 
International Film Festival.  Foto: aangeleverd

Historische Vereniging Heiloo
verwelkomt 1100e lid

HEILOO - Zaterdag, tijdens 
Uit&Zo, verwelkomde de Histo-
ri sche Vereniging Heiloo het 
1100e lid. Mevrouw Marjanne de 
Jong was de gelukkige en uit han-
den van bestuurslid Paul Morsch 
ontving zij een bos bloemen en 
het Nieuwe Straatnamenboek, 
geschreven door Dick Slagter.

Marjanne de Jong is bijna 40 
jaar woonachtig in Heiloo en is lid 

geworden van de vereniging omdat 
zij enthousiast gemaakt is door haar 
buren. Haar buurman Dick Slagter, 
die nauw betrokken is bij de 
Historische Vereniging Heiloo, laat 
haar veel dingen zien waarmee hij 
bezig is. Ook de enthousiaste ver-
halen van Dick en zijn vrouw Adri 
hebben Marjanne ertoe gebracht 
om lid te worden van de Historische 
Vereniging Heiloo.

Tekst: Yvonne van Stiphout

De dikke stalen constructie van de gevel verwijderen is 
een enorme klus. Foto: Margreeth Anema
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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

FRANSE 
CONVERSATIELES

door Jenny Cornelissen
✔ in groepjes en privé
✔ overdag en ‘s avonds
✔ beginners, halfgev. en gevorderden
✔ spec. beginnersgroep
✔ goede resultaten
✔ gezellige sfeer

Info bij voorkeur telefonisch 
Heiloo: 072-5336878 / Bosanemoon 65

jennymcornelissen@gmail.com

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Boekel 18 | 1921 CD Akersloot | 06 23 75 01 98 | info@maartenadmiraal.nl | www.maartenadmiraal.nl

cursussen

Meubelmaken
Meubelrestauratie
Bovenfrees 
zaterdag 8 en zondag 9 september 
Open Huis van 12.00 - 16.00 uur

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

AUTOMOBIELBEDRIJF
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.
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TOYOTA VERSO 7-PERS. € 12.950*
1.8 VVT-i Dynamic Automaat

blauw metallic, ’09, 146.798 km, ABS, VSC, TRC, 9 
airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (ver-
warmd), climate- en cruise control, TREKHAAK, parkeer-
hulpcamera achter, parkeersensoren voor, lichtmetalen 
velgen, mistlampen voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met AB, 
smartkey met startknop, ra-
dio/cd-speler, audio- en 
telefoonbediening 
op stuurwiel, in 
hoogte en diepte 
verstelbaar lede-
ren stuurwiel, etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA YARIS 3-DRS € 3.950*
1.3 16v VVT-i S-Line

zilvergrijs metallic, ’05, 110.215 km, stuurbekrachtiging, 
ABS, airbags voor, elektr.ramen voor, 
elektr.spiegels (verwarmd), air-
conditioning, boordcomputer, 
centrale vergrendeling met 
afstandsbediening, 
mistlampen voor, 
radio/cd-speler, 
bestuurdersstoel in 
hoogte verstelbaar, 
etc. * RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA AURIS AUTOMAAT € 18.450*
1.8 Hybrid Executive 5-drs

grijs metallic, ’15, 19.286 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd en 
inklapbaar), climate- en cruise control, navigatiesysteem, 
half lederen bekleding met stoelverwarming, parkeerhulp-
camera achter, smartkey met startknop, parkeersensoren 
voor en achter, Bluetooth, lichtmetalen velgen 17 inch, 
mistlampen voor, in hoogte verstel-
bare bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audiobe-
diening op stuurwiel, 
in hoogte en diepte 
verstelbaar lederen 
stuurwiel, etc. 

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!

O
C
C
A
S
I
O
N

TOYOTA YARIS AUTOMAAT 5-DRS
1.5 Hybrid Dynamic Aspiration         € 17.450* 

platinum bronze metallic, ’17, 42.721 km, ABS, VSC, 
TRC, 9 airbags, elektr.ramen voor, elektr.spiegels (ver-
warmd en elektr.inklapbaar), climate control, navigatie-
systeem, parkeerhulpcamera achter, Bluetooth, smartkey 
met startknop, automatische verlichting, automatische 
ruitenwissers, mistlampen voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met AB, 
touchscreen radio/cd-speler, 
audio- en telefoonbedie-
ning op stuurwiel, in 
hoogte en diepte 
verstelbaar le-
deren stuurwiel, 
etc. 

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA YARIS € 5.950*
1.3 VVT-i Sol 5-drs

blauw metallic, ’07, 114.734 km, ABS, 7 airbags, stuur-
bekrachtiging, elektr.ramen 
voor, elektr.spiegels 
(verwarmd), airconditi-
oning, TREKHAAK, 
radio/cd-speler, 
boordcomputer, in 
hoogte verstelba-
re bestuurders-
stoel, mistlampen 
voor, etc.
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TOYOTA AYGO 5-DRS € 3.450*
1.0 VVT-i Access

zilvergrijs metallic, ‘07, 
169.428 km, stuurbe-
krachtiging, ABS, 
2 airbags, AIR-
CONDITIONING, 
radio/cd-speler, 
etc.

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA VERSO 7-PERS. € 12.950* O

A

O

1.0 VVT-i Access

zilvergrijs metallic, ‘07, 
169.428 km, stuurbe-

* RIJKLAARPRIJS!

Nbestuurdersstoel, CV met AB, 
smartkey met startknop, ra-
dio/cd-speler, audio- en 

* RIJKLAARPRIJS!

C
A
S
I
O
N

ABS, airbags voor, elektr.ramen voor, 
elektr.spiegels (verwarmd), air-
conditioning, boordcomputer, 
centrale vergrendeling met 

* RIJKLAARPRIJS!

mistlampen voor, in hoogte verstel-
bare bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/

* RIJKLAARPRIJS!

FABRIEKS
GARANTIE2 JAAR

bestuurdersstoel, CV met AB, 
touchscreen radio/cd-speler, 
audio- en telefoonbedie-
ning op stuurwiel, in 

* RIJKLAARPRIJS!
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blauw metallic, ’07, 114.734 km, ABS, 7 airbags, stuur-
bekrachtiging, elektr.ramen 
voor, elektr.spiegels 
(verwarmd), airconditi-
oning, TREKHAAK, 

* RIJKLAARPRIJS!

BOVAG
GARANTIE6 MND

VOLG ONS OP FACEBOOK @BOEDELOPRUIMERS OF BOEDELOPRUIMERS.NL

WIJ ONTRUIMEN, VERHUIZEN SNEL EN DISCREET

MAKEN UW WONING VERKOOP KLAAR

BOEDELOVERNAME BESPREEKBAAR

UW BOEDELOPRUIMSPECIALIST!

AANVULLENDE INFORMATIE

EN/OF VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

info@boedelopruimers.nl
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost. 

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in het ziekenhuis van Alkmaar, maar opgegroeid 
aan de Oosterzijweg in Heiloo.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu 
hebben? 
Hetzelfde! Ik geniet elke dag!

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Opa Dekker nog een keer! Ik zou hem dan graag alles laten zien, 
hoe het er nu voor staat.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Stappen in Danscentrum Ranzijn. En met mijn vader meehelpen 
koeien melken op het land waar nu Ypestein gebouwd is.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Het natuurland bij het Limmer Die ‘s morgens vroeg.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 
Ik ben een goede slaper, mij wakker maken lukt je niet zomaar!

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik naast mijn eigen hoveniersbedrijf ook samen met mijn vader 
en moeder en broer de boerderij run. ‘ s Ochtends vroeg, voor ik 
naar een klus rijd, ben ik eerst in de stal te vinden. Zo ook aan het 
eind van de dag en ‘s avonds. En de meeste mensen weten niet dat 
mijn vriendin Yvon en ik de liefste dochter hebben van heel Heiloo 
(maar dat zullen alle ouders zeggen van hun eigen kind).

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Wij kunnen trots zijn op onze burgemeester, maar als je toch iets 
moet veranderen dan zou ik de paar agrariërs die er nog zijn in 
Heiloo de ruimte geven om hun bedrijf voort te zetten of verder te 
groeien.

10. Persoonlijke vraag van Carolien van Twuijver-ter Linden: 
‘Wat is jouw kracht om zo succesvol te zijn?’

Mijn grote kracht om zo succesvol te zijn, is denk ik dat wij bijna 
alles in eigen beheer houden, van schets tot uitvoering. En je moet 
houden van je werk, er vooral plezier in hebben!

Ik geef de vragen door aan René Knippenberg. 
Mijn persoonlijke vraag aan hem is:
‘Jij bent makelaar en hebt onlangs je eigen woning gebouwd aan 
de Oosterzijweg. Waarom heb je ervoor gekozen op die plek je 
eigen droomhuis te realiseren?’

Tien vragen aan...

Ton Dekker

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
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De Kamer Restaurant | Bar
leeg maar daar zal later een hotel 
verrijzen met themakamers. Als het 
terras aan de straatkant klaar is zul-
len mensen vanuit De Kamer via een 
soort slurf door het shoppinggedeel-
te naar het terras geleid worden.

De huiskamer van Heiloo
De Kamer wordt een trendy uit-

gaansgelegenheid waar je kunt 
lunchen en dineren. Iedere vrijdag 
en zaterdag zal er een dj aanwezig 
zijn die laidback achtergrondmu-
ziek draait tot in de late uurtjes. 
Daarnaast zal De Kamer funge-
ren als de nieuwe huiskamer van 
Heiloo. In de loungezitjes bij de 
open haard kan je heerlijk een 
drankje drinken met je vrienden 
en aan de tafeltjes kan je met een 
gerust hart je zakenrelatie uitnodi-
gen voor een werkbespreking. In de 
patio komt een kas waar je bijvoor-
beeld een feestje of een vergadering 
kunt organiseren. “Ik wil dat de gas-
ten het gevoel krijgen dat ze hier 
iedere dag heen kunnen, voor welke 
gelegenheid dan ook,” zegt Yassine.

De ‘oude’ Melange7-brigade 
wordt aangevuld met nieuw per-
soneel. Chef-kokkin Yvonne Baaij 
zal de keuken bestieren met haar 
twee executive chefs en een sous-
chef. Maar liefst drie zelfstandige 
koks zullen de gerechten bereiden 
van de ‘eigentijdse en seizoens-
gebonden’ menukaart. Robert, de 
alom bekende lieveling van veel 
trouwe gasten, zal uiteraard weer 
zijn stempel drukken op de brigade 
als vliegende keep en Anandi staat 
nog steeds als bedrijfsleider aan het 

roer. Vertrouwde gezichten Kim en 
Chanelle zijn ook weer van de par-
tij. Er zijn een paar verrassingen: 
Dido, bekend van De Vestibule, 
maakt haar entree in de brigade van 
De Kamer en ook Roxanne komt 
terug. Negen jaar geleden begon zij 
in de afwas en de bediening bij La 
Locanda, nu zien we haar terug als 
gastvrouw bij De Kamer.

Toch blijven er een aantal zaken 
zeer mysterieus. Komt de beroemde 
risotto terug op het menu? Wanneer 
gaat De Kamer precies open en 
wat is nou precies het verhaal van 
de Octopus? Yassine houdt zijn 
lippen stijf op elkaar. “Houd de 
Facebookpagina van De Kamer 
goed in de gaten,” is het enige dat hij 
erover kwijt wil.

Tekst: Margreeth Anema

Het restaurant- en bargedeelte wordt rigoureus aangepakt.
 Foto: Margreeth Anema

Vervolg van pagina 1.

Meet Tim Koomen
Meet Jimmy kreeg grote belang-
stelling uit Hollywood. Zoveel 
zelfs dat ze konden kiezen met 
wie ze samen wilden werken. 
Uiteindelijk gingen ze in zee met 
het productiebedrijf Platinum 
Dunes (een divisie van Paramount 
Pictures, een grote Amerikaanse 
filmproductiemaatschappij). 
“Vanaf dat moment stond onze 
wereld z’n kop: we mochten van 
onze shortfilm de horrorfilm 
Meet Jimmy gaan maken. Wat 
ons is overkomen, is heel uniek: 
dit komt bijna nooit voor. Vanaf 
dat moment zijn we geïnterviewd 

door de Hollywood Reporter, de 
Telegraaf, het ANP, Shownieuws 
en ga zo maar door. In oktober 
gaan wij naar L.A. om daar de 
film te gaan ontwikkelen. Zelfs 
voor ons is dit superspannend!”

Ook had Koomen succes met 
shortfilm Unité. Dit is een korte 
film die zich in Parijs afspeelt, 
maar werd gedraaid in een 
Amsterdamse studio. Unité zit in 
de race om een Gouden Kalf te 
winnen. Grappig feitje: Marjoleine 
Putter verzorgde de make-up.

Tekst: Ilse Bloemendaal

Vluchtelingenkinderen bezoeken 
Zuiderzeemuseum

HEILOO - Als het einde van de 
zomervakantie nadert, organi-
seert een groep vrijwilligers een 
uitje voor de vluchtelingenkin-
deren uit de groepen 3 tot en 
met 8 van de basisschool. Dit 
zorgt voor een break in de vaak 
lange zomervakantie van deze 
kinderen. Het aantal deelne-
mers groeit elk jaar.

Dit jaar gingen de kinderen naar 
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
en de naastgelegen speeltuin. Deze 
zijn goed en goedkoop bereik-
baar met het openbaar vervoer. 
Daarnaast is het Zuiderzeemuseum 
interessant en leuk om te bezoeken.

Op maandag 27 augustus stonden 
40 kinderen op het station te pope-
len van ongeduld. Een spannende 

dag volgde. Er moest worden over-
gestapt in Hoorn en later was er nog 
een overstap op de veerpont naar 
het Buitenmuseum. Daar kregen 
de kinderen een uitleg op maat en 
mocht er met Oudhollandse spelle-
tjes gespeeld worden.

Na een patatje en wat drinken 
trok de groep naar de speeltuin. 
Hier viel veel te ontdekken. De kin-
deren verveelden zich geen minuut. 
Na een dag vol vrolijkheid en soms 
ook een traantje trok de groep weer 
naar Heiloo.

Dit uitje werd mogelijk gemaakt 
door sponsoren. Wilt u deze uitjes 
ook steunen? Stort uw bijdrage 
dan op NL 33 RABO 0145 2434 
78 t.n.v. Stichting Welzijn Heiloo 
VluchtelingenWerk.

Bij de touwslager in het Buitenmuseum. Foto: aangeleverd

Heiloo is PostNL postkantoor rijker
HEILOO - Sinds afgelopen week 

is er bij DekaTuin tuincentrum aan 
de Vennewatersweg in Heiloo een 
volledig PostNL postkantoor geves-
tigd. Zeven dagen per week kun-
nen zowel zakelijke als particuliere 
klanten er terecht voor alle zaken 

die je van een postkantoor kunt ver-
wachten.

DekaTuin tuincentrum – Venne-
waters weg 15, 1852 PT Heiloo

Maandag t/m zaterdag open van 
9.00 – 18.00 en zondag van 11.00 – 
17.00 uur.
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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

20% KORTING OP ALLE BECE® 
RAAMDECORATIE

Zie achterzijde voor enkele voorbeelden van onze vlinderjaloeziën &  horizontale jaloeziën

ROLGORDIJNEN  |  DUO ROLGORDIJNEN  |  PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN  |  HORIZONTALE JALOEZIEËN  |  VLINDERJALOEZIEËN  |  VERTICALE JALOEZIEËN  |  VOUWGORDIJNEN EN GORDIJNEN  |  PANEELGORDIJNEN

PLISSÉ
GORDIJNEN20% korting

bece.nl

Plisségordijnen
kleurnr. C40005

plooibreedte: 32mm
vanaf € 240 € 192,- (60x100 cm)

SERVICE
INCL.

OPMETEN & 
MONTEREN

Westerweg 259 | 1852 AG Heiloo | 072 53 219 90
info@boltendewoonversierder.nl
www.boltendewoonversierder.nl

Ontbijtzwemmen van 09:00- 11:30 uur. 
’s Avonds hondenzwemmen van 18.00-19.30 uur. 

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

Aanstaande maandag 10 september:

Opgeven kan bij de kassa van Het Baafje.

zwembadhetbaafje.nl

De Buurtsportcoach Heiloo organiseert op 
woensdag 19 september een fittest in de 
gymzaal Capelacker, Kerkakkers 1a in Heiloo. 
De fittest is geschikt voor ieder niveau, of u 
nu wel of niet een sport beoefent. Deelname 
aan de fittest is gratis. Nadat u zich aangemeld 
heeft, ontvangt u het tijdstip waarop u wordt 
verwacht. 

Vervolgens kunt u mee doen aan het project 
‘Fit & Vitaal 60+’. Gedurende 8 weken beweegt 
u twee keer per week, onder begeleiding van 
deskundige trainers. Het beweegprogramma 
start op dinsdag 25 september. De 
beweegmomenten zullen overdag plaatsvinden.

Pascale de Hoogh  | Buurtsportcoach Heiloo 
06 11 14 97 28  |  p.dehoogh@alkmaarsport.nl

Benieuwd naar hoe fit en vitaal u nou echt 
bent? Doe mee aan de gratis test!

Fittest en 8 weken 
sporten voor € 25,-

In samenwerking met

Fit & Vitaal 60+
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Restaurant Tumi bestaat 15 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd 
met elke maand een nieuwe actie. In augustus konden alle gas-
ten onbeperkt mosselen eten voor 15 euro. In september geldt 
dezelfde aanbieding, maar dan voor de alom bekende spareribs. 
De overheerlijke spareribs van Tumi is een van de specialiteiten 
van chef-kok en eigenaar Hans Bouman. Ze worden bereid vol-
gens eigen recept en je kunt ze eten met mes en vork. Ze zijn zo 
mals dat het vlees er vanzelf vanaf valt.

Hans Bouman trakteert trouwe gasten
“Ik wil mijn trouwe gasten trakteren en ben van plan om tot het einde 
van het jaar met de acties door te gaan, het is namelijk een daverend 
succes,” aldus Hans Bouman. Er komen veel vaste gasten bij Tumi, 
Hans kent de namen en weet ook precies wie er wanneer komen. 
Restaurant Tumi, gelegen in het hart van Heiloo, is laagdrempelig: een 
van de vaste gasten legt uit dat er vaak en passant door een van de kin-
deren die op bezoek is wordt voorgesteld: “Kom, we gaan even eten bij 
Tumi,” en dan is het jas aan en gaan. Maar als je zin hebt om op chic te 
gaan is Tumi ook een goede keuze met zijn heerlijke wijnen en uitge-
breide menukaart.

Vijftien jaar geleden werkte Hans Bouman bij de voormalige Herberg ‘t 
Lob in Egmond aan Zee. Lex en Jolande (voormalige uitbaters van Café 
De Wit) vroegen Hans of hij zo’n zelfde concept wilde neerzetten in 
een pand aan de Heerenweg en wel per direct. Hans had geen haast, hij 
wilde het eerst proberen en na anderhalf jaar in loondienst besloot hij 
de stap te wagen. Langzamerhand maakte hij van Restaurant Tumi zijn 
eigen ding. Hij veranderde bijvoorbeeld de kaart: de pannenkoeken en 
pizza’s gingen eraf, de kaart was namelijk veel te groot voor zo’n knus 
restaurant midden in het dorp.

Tumi thuis
Inmiddels heeft hij nog steeds een goede samenwerking met Café De 
Wit. Zij serveren gerechten van Restaurant Tumi in de zaak. “Er wor-
den vaak aardig wat borden naar De Wit gebracht als er bijvoorbeeld 
een voetbalteam binnenkomt,” grinnikt Hans. Ook verzorgt Hans de 
hapjes tijdens de Bokkentocht. Verder maken veel inwoners van Heiloo 
gebruik van ‘Tumi thuis’. Je belt je bestelling door van de ‘Tumi thuis 
menukaart’ op de website en tussen 17.00 uur en 18.00 uur kan je het 
menu warm ophalen.

Hans is van plan om nog lang door te gaan met Tumi. Als zich een moge-
lijkheid voordoet dan zou de enthousiaste ondernemer graag willen uit-
breiden. Ook is hij van plan om straks op dinsdag weer open te gaan, 
maar dan wil hij eerst zijn keukenbrigade versterken. Hans is dan ook 
op zoek naar een kok; geïnteresseerden kunnen contact met hem opne-
men. “Ik ben heel trots op mijn vaste team. Op Jolanda bijvoorbeeld, 
die al bijna zeven jaar bij ons werkt, maar ook op Svenja, zij werkt hier 
al vanaf het begin, en Wouter bijvoorbeeld is een vertrouwd gezicht die 
zowel als kok werkt als in de bediening,” vertelt Hans.

Bouman mag zeker trots zijn op Restaurant Tumi. Al 15 jaar een geves-
tigde naam in het hart van Heiloo met een fijne en gemoedelijke sfeer, 
de vaste gezichten in de bediening en achter de bar, en het knusse lang-
werpige restaurant met het strakke interieur. 
Restaurant Tumi is een heerlijke, stabiele basis om gezellig een hapje 
te eten.

Restaurant Tumi,
al vijftien jaar 

een begrip in Heiloo

Het team van restaurant Tumi Foto: aangeleverd

Restaurant Tumi
Heerenweg 138/B, 1851 KV Heiloo

Telefoon: 072-5321933
Website: www.tumi.nl - E-mail: info@tumi.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

BEDRIJF
BELICHT

COLUMN

Dick de Scally

Tijdens mijn vakantie heb ik gezien 
dat vissen echt een sport is. Nee, 
niet het vissen zelf natuurlijk, maar 
alle sportieve gedoe daaromheen.

We verbleven op een zogenaamde 
visserscamping, een landelijk gele-
gen terreintje aan de oever van een 
brede rivier. Visserscamping, dat 

betekent dat van de ongeveer 20 
kampeerders 4 zich overgeven aan 
het sarren van vissen.

Daar is bijvoorbeeld de ‘staander’. 
Niet zodra hij de pootjes van zijn 
caravan heeft uitgedraaid en zijn 
vrouw aan de huiselijke inrichting 
begint, of hij pakt een hengel, aas 
aan de haak, een worp in de rivier 
en vissen maar. En dat 14 dagen 
lang. Hij staat doodstil als een reiger 
aan de oever, misschien met de 
bedoeling iets te vangen. Ik geef het 
je te doen.

Even verderop klimt een andere 
visser iedere morgen vroeg over het 
hek tussen camping en oever, stapt 
in zijn bootje, peddelt naar de over-
kant en zit daar de rest van de och-
tend naar zijn dobber te staren. Let 
wel, de man is ruim 80 jaar. Sportief 

hoor, zo’n klim over het hekje.

Een derde visser heeft voor zijn vis-
tuig zelfs een bestelwagentje en een 
aanhanger mee. De man, een veer-
tiger, vult zijn tijd niet met vissen 
maar met prutsen om dat vistuig in 
orde te maken, wat voor hem waar-
schijnlijk een deel van de sportieve 
bezigheid ‘vissen’ is.

De vierde visser is de meest spor-
tieve. Deze corpulente vijftiger stapt 
dagelijks in zijn bootje, roeit naar 
het midden van de rivier, gooit zijn 
hengel uit, neemt af en toe een slok 
uit wat een fles rosé lijkt, en laat 
zich als een dooie vis met de stroom 
meedrijven. Iets vangen doet hij 
niet, maar ‘on passe le temps’. Na 
enkele uren roeit hij moeizaam het 
hele afgedreven stuk stroomop-
waarts terug.

Kijk, dan is vissen echt een sport.

Vissen en sport

Alles nieuw bij Peuteropvang Meander
HEILOO - Een nieuwe locatie 
en een nieuw lokaal met nieuw 
speelgoed, maar wel met ver-
trouwde gezichten: voor de peu-
ters van Peuteropvang Meander 
begon het nieuwe schooljaar 
goed!

Om alle nieuwigheden te vieren, 
wordt Peuteropvang Meander op 
maandag 17 september om 8.45 uur 
feestelijk geopend. Heel Heiloo is 
hierbij van harte welkom.

Bij Peuteropvang Meander wordt 
een bijzondere plek ingenomen 
door een houten boom, die gemaakt 
is door de houtbewerkingsafdeling 
van de Sint Willibrordusstichting. 
Deze boom gaat een hoofdrol spe-
len tijdens de seizoenen die de 
peuters bij de peuteropvang door-
brengen, en bepaalt het ritme van 
de kinderen. De peuters van 2 tot 4 
jaar oud spelen en leren samen in 
een gezellige sfeer en binnen VVE-
methode Uk & Puk.

Door opvang in de Meander wordt 
de overgang naar de basisschool 
een stuk makkelijker voor de kinde-

ren. Peuteropvang Meander is toe-
gankelijk voor alle kinderen: door-
stromen naar de Meander is een 
mogelijkheid, maar geen vereiste. 
Bij deze vorm van opvang hebben 

ouders recht op kinderopvangtoe-
slag of subsidie. Bij Peuteropvang 
Meander zijn nog plaatsen vrij. Meer 
informatie via www.fortekinderop-
vang.nl en 0251-658058.

Het nieuwe lokaal is klaar voor het nieuwe schooljaar.
Foto: aangeleverd

De Historische Vereniging Heiloo verhuist
Afscheid van de Oudheidkamer aan de Bergeonstraat 

en een nieuwe start op Landgoed Willibrordus
HEILOO - Op de zaterda-
gen 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!

De dinsdagavonden is de Oud-
heid kamer 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 we na veel mooie jaren 
op een feestelijke manier de deu-
ren van de Oudheidkamer aan de 
Bergeonstraat. Daarna zullen we te 
vinden zijn in ons nieuwe Historisch 
Museum Heiloo op Landgoed 
Willibrordus. Daar zullen we ook op 
de zondagmiddagen geopend zijn.

Ook goed om alvast te weten: de 
zomerrondleidingen op Nijenburg 
zijn gestopt. Vanaf zondag 14 okto-
ber beginnen de herfstrondleidingen 
met gids. Om 11.00 uur of 13.30 uur 
naar keuze. € 7,50 inclusief koffie/
thee (geen pin). Info: 06-51718363. 
Aanmelden kan vanaf nu.

Tijdens het Open Mo numenten-
weekend op 8 en 9 september en 
bij Willibrordus Draait Anders Door 
op 15 en 16 september kunt u al een 
kijkje komen nemen in ons nieuwe 
onderkomen. Hoewel de vrijwilli-
gers heel hard aan het werk zijn, zul-
len de verschillende exposities nog 
niet helemaal klaar zijn. Maar wees 
welkom en bewonder en verwonder 
u.

De laatste tentoonstelling in de Oudheidkamer aan de 
Bergeonstraat. Foto: Josta de Graaf-Gieltjes
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•  Denk je wel eens aan je 
eigen afscheid?

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

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

afronden in jouw leven?
 

~ liefde voor het leven ~
 

Nienke Blom
06 - 460 234 71

www.libellealkmaar.nl

libelle
levensafronding &

uitvaartbegeleiding

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

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

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

Ook als u niet of elders  
verzekerd bent.

Nel Rietbroek-BijlGerwin Toebes

Persoonlijk  •   Kleinschalig   •   Professioneel   •   Betaalbaar
info@uitvaartannonu.nl  •  uitvaartannonu.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

 Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

 DAG & NACHT BEREIKBAAR    072-512 26 14    

Bel bij een overlijden 
of voor een kostenloze voorbespreking

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

 www.uitvaartdekker.nl

UITVAART OP MAAT

€ 895,-VANAF

BUDGET CREMATIE

€ 1945,-

BASIS CREMATIE

€ 2445,-

ALL-IN CREMATIE

€ 3445,-

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

U denkt er misschien liever 

niet over na, maar ooit kan het 

gebeuren dat u afscheid moet 

nemen van een dierbare. En dan 

komt er veel op u af. In deze 

periode kunt u op mij rekenen.

“Het verzorgen van een persoon-

lijke uitvaart die zorgt voor een 

blijvende herinnering waarmee 

u verder kunt, is mijn doel. Met  

respect, rust en inlevings vermogen 

ben ik er voor u. Ik neem u alle 

zorg uit handen. Samen bereiden 

we een persoonlijk afscheid voor. 

Hierbij staan uw wensen als nabe-

staande en die van de overledene  

centraal. Of  u nu een plechtig-

heid in de plaatselijke kerk wilt, 

een afscheid bij u thuis of  het  

uitvaartcentrum bij u in de buurt. 

U kiest de locatie.

Ook na de uitvaart kunt u op mij 

rekenen. Ik neem contact met 

u op om te praten over hoe het 

gaat. Ook om te kijken of  ik u nog 

kan ondersteunen bij praktische  

zaken. Ik ben er voor u.”

Mijn naam is Jolanda de Boer,  

uitvaartverzorger van Yarden in  

Castricum e.o.

Over Yarden

Onze ervaring leert ons dat 

een betekenisvolle manier 

van afscheid nemen helpt 

bij het rouwproces. Daarom  

ondersteunen en inspireren 

wij nabestaanden bij het af-

scheid nemen van hun dier-

baren. Afscheid waar u als 

nabestaande een persoonlij-

ke invulling aan geeft, in een 

passende omgeving.

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

Wij ontzorgen 

bij ontruiming of 

Seniorenverhuizing

072 8449767

Kies voor kwaliteit 

www.terramor.nl

HEERHUGOWAARD - Iedereen mag zelf een uitvaartbegeleider 
kiezen. En mag zelf bepalen of er begraven of gecremeerd wordt 
en met welk vervoer je na overlijden verplaatst wordt. Wil je 
thuis opgebaard worden, in een uitvaartcentrum of in een koe-
ling verblijven tot de uitvaart? Bereid je goed voor: je overlijdt 
hierdoor niet eerder; wel kan het rust geven voor jezelf en jouw 
dierbaren.

Eén van die keuzes kan ook zijn opbaren zonder koeling. Bijvoor-
beeld dankzij een thanatopraxiebehandeling, ofwel lichte balse-
ming. Om daarvoor te kunnen kiezen, moet je wel weten dat het be-
staat en wat het inhoudt. Dinsdag 18 september geeft Niels Schermel 
van Afuitex uitleg. De locatie is crematorium Waerdse Landen. Na 
afloop van de lezing is een rondleiding mogelijk. Je kunt spontaan 
langskomen, of vooraf aanmelden via nienke@libellealkmaar.nl.  
De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur begint Niels. Wilt u 
liever een persoonlijk gesprek over keuzes? 06-460 234 71.

Crematorium Waerdse Landen
Krusemanlaan 5, 1701 VN Heerhugowaard
www.libellealkmaar.nl, www.afuitex.nl

Thanatopraxie informatieavond 18 september

Foto: Yvette Vlaar
Nienke Blom.

Niels Schermel.
Aangeleverde foto
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Heerlijk rond de tafel een  
ouderwets familie spel spelen !

 
Stempels
îî  

îîî

îîîîî 

îîî

îî

 Spaaractie september 2018 
week 36 Spelt Bollen 6 stuks € 3,75 
Week 37 Roomboter Amandel Speculaas € 4,75
Week 38 Herfst Speculaas Snit € 8,95 
Week 39 Spelt Muesli Koeken    € 5,25
Maandaanbieding Alle speltbrood met 2 stempels cadeau 

Spaar voor een gratis  
Keezen Spel* 
De Gezellige Maandaanbieding van September !

*t.w.v. € 15,95 op=op

www.bakkerijputter.nl

Like ons op facebook

DUO1851 in Witte Kerk
HEILOO - Tijdens de Open 
Monumentendagen zal op zater-
dag 8 en zondag 9 september het 
DUO1851 optreden in de Witte 
Kerk. Het concert vindt plaats 
tussen 11.00 en 13.00 uur.

Blokfluitist en dwarsfluitist 
Horst Hausen en Frits Sandkuijl, 
luit en gitaar, werken sinds 2015 
met elkaar samen. Als DUO1851 
hebben zij sindsdien in Heiloo en 
wijde omgeving hun welluidende 

repertoire ten gehore gebracht. Hun 
voorkeur gaat uit naar kleine podia, 
waar een aantrekkelijke interactie 
met de toehoorders en een informe-
le presentatie bereikbaar is.

Hun instrumenten en hun interes-
se bestrijken muziek van de zestien-
de eeuw tot onze eigen tijd. Oftewel, 
hun repertoire reikt van renaissance 
tot romantiek en van vroege barok 
tot bossanova!

Meer over het tweetal:
www.duo1851.nl.

Frits Sandkuijl (l) en Horst Hausen. Foto: aangeleverd

Mooie optredens tijdens 
Willibrordus Draait Anders Door

HEILOO - In het weekend 
van 15 en 16 september staat 
het terrein van Landgoed 
Willibrordus in het teken van 
het festival Willibrordus Draait 
Anders Door (WDAD). Een 
weekend met een zeer divers 
aanbod van optredens, acts en 
activiteiten. Willibrordus Draait 
Anders Door probeert met recht 
iets anders neer te zetten. Wat 
kun je verwachten?

WAAN Locatietheater
Een heel bijzondere voorstel-

ling is de voorstelling van WAAN 
Locatietheater. WAAN is een intie-

me, fysieke locatievoorstelling over 
de botsing tussen verschillende leef-
werelden en de kracht die mensen 
uit een crisis halen. Met fysiek spel, 
dans en verrassende ontmoetingen 
volg je in twee uur tijd een eigen 
route langs vijf scènes op vijf bijzon-
dere locaties.

Waar houdt de filosoof op filosoof 
te zijn en wordt hij waanzinnig? Sta 
jij open voor de werkelijkheid? Kijk 
met andere ogen naar de stad. Kom 
op plekken die voor anderen geslo-
ten blijven. Ontmoet mensen met 
een bijzonder levensverhaal.

De Theaterbeweging nodigt jou 
uit om deel te nemen aan WAAN. 

Een unieke samenwerking tussen 
professionele acteurs, bezoekers en 
mensen met een psychosegevoelig-
heid. In coproductie met Altrecht, 
Lister en GGZ-NHN. Voor meer 
informatie: www.waanvoorstelling.
nl.

Tim Knol, Cut the Wire
Voor het tweede achtereenvol-

gende jaar geeft Tim Knol acte 
de présence op het terrein van 
Willibrordus. Na zijn debuut in 2010 
heeft Tim inmiddels op alle grote 
festivals in Nederland gestaan en 
speelde hij in oneindig veel clubs en 
theaters. Hij is uitgegroeid tot een 
grote naam in de Nederlandse pop-
muziek. De kans om zo’n talent te 
bewonderen in Heiloo kun je bijna 
niet voorbij laten gaan! Voor meer 
informatie: www.timknolofficial.
com.

Hans Dorrestijn, voor jong en 
oud

Hans Dorrestijn geeft een fami-
lievoorstelling voor oud en jong 
die valt onder het project Oud 
Standing, een project van stichting 
de Buitenkans. Oud Standing orga-
niseert activiteiten die eenzaam-
heid van ouderen voorkomt door 
generaties te verbinden. Speciaal 
voor deze gelegenheid maakte Hans 
Dorrestijn een programma rondom 
het thema Ouderen & Eenzaamheid. 
De voorstelling is geschikt voor alle 
generaties, grootouders, ouders, 
kinderen, kleinkinderen en duurt 
tussen de 45 en 60 minuten. We 
kennen Hans Dorrestijn van zijn 
cabaretvoorstellingen, boeken en 
tv-programma’s. Met zijn eigen stijl, 
zwartgallig, zoals hij zelf zegt, weet 
hij een breed publiek te vermaken.

Gedurende het weekend zijn er 
nog talloze andere activiteiten te 
zien en te doen. Hierover leest u 
meer in de Uitkijkpost van 12 sep-
tember.

Campagnebeeld WAAN Foto: Noa Verhofstad

a d v e r t e n t i e s

Expositie 
Barbara de Vries

HEILOO - Na drie jaar expo-
seert Barbara voor de tweede 
maal bij het Trefpunt. 

De eerste keer was erg succesvol. 
De afgelopen jaren is ze zich meer 
gaan ontwikkelen in het schilderen 
met acrylverf. Het zijn kleurrijke, 
abstracte schilderijen. Daarnaast 
ook nog de vertrouwde realisti-
sche werken in pastel, kleur- en 
aquarelpotloden. De dieren blij-
ven wel het favoriete onderwerp. 

Deze expositie combineert Barbara 
met Freddy Baars, die haar mixed 
media accessoires en o.a. cadeau-
labels en doosjes in de vitrine bij 
de ingang tentoonstelt. Barbara en 
Freddy accepteren ook opdrachten. 
Iedereen is van harte welkom en er 
kan eventueel iets in het gastenboek 
geschreven worden. Dat wordt erg 
gewaardeerd. De expositie is van 
maandag 27 augustus tot en met 
vrijdag 19 oktober in het Trefpunt, 
Abraham du Bois-Hof 2 in Heiloo.

BiBabezoek in ‘t Loo
HEILOO - Het belooft een gezel-
lige boel te worden in winkel-
centrum ‘t Loo op zaterdag 15 
september.

 Dan komen Bart, Bibi en de die-
ren van de BiBaboerderij namelijk 
op bezoek in ‘t Loo. Het bekende 

en leerzame thema ‘boerderij’ zorgt 
voor veel fans. Kinderen maken spe-
lenderwijs kennis met het boeren-
leven en steken er nog iets van op 
ook. BiBaboerderij is een populaire 
televisieserie van Telekids waarin 
het draait om het leven op de gezel-
ligste boerderij van Nederland. Er 

valt altijd wel iets te beleven of er 
gebeurt iets grappigs. Op deze zater-
dag zetten de bekende figuren van 
de BiBaboerderij ‘t Loo op stelten 
en is er van alles te zien en te doen. 
Zet het vast in de agenda. In de 
Uitkijkpost van volgende week lees 
je meer.

Bibi, Bart en de bekende dieren van de BiBaboerderij. Foto: aangeleverd
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8-9 SEPTEMBER 2018 
OPEN HUIS CHIRON  
 

Vrije inloop met activiteiten: soundhealing, 
meditatie, adem en ontspanning, Chinese gym,  
Chi Neng Qigong, massage, Access Bars, 
individuele proefconsulten Helende Reis, 
haptotherapie, voicedialogue, individuele 
opstellingen, kruidentheeproeverij.  
Aansluitend open week met Chi Neng Qigong,  
(zwangerschaps)yoga, Chinese gym, meditatie, 
ende Reis, haptotherapie, 
fggroepgroepsopstelling.      
groepsopstelling, individuele proefconsulten 
Helende Reis, haptotherapie.  

De activiteiten zijn merendeels gratis. 

 

 

 CHIRON  
Open huis 8 en 9  
september 2018 

10.00-16.00   

 

Open week 10-16 
september 2018 

 

Maak vrijblijvend 
kennis met onze 

cursussen en 
therapieën. 

Houd lichaam en 
geest soepel en fit 
in een sfeervolle 

omgeving. 

 

Kijk voor het 
programma op 

chironinstituut.nl 

 

  

CHIRON INSTITUUT 

De Hoefsmid 3 
1851 PZ Heiloo 

www.chironinstituut.nl 

gratis parkeren  

 

 

R e g i o n a l e  U i t v o e r i n g s d i e n s t 
N o o r d - H o l l a n d  N o o r d 

Wet natuurbescherming

Vergunning
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 
2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan 
V.O.F. Brouwer de Koning voor de exploitatie en uitbreiding van de  veehouderij 
aan de Kennemerstraatweg 432 te Heiloo. De vergunningaanvraag heeft 
betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Noordhollands Duinreservaat,  
‘Schoorlse Duinen’ en ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’.

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 245184) 
liggen vanaf 7 september 2018 tot en met 18 oktober 2018 ter inzage bij de 
RUD NHN Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch 
gemaakte afspraak (tel.: 088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van 
het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op 
onze website www.rudnhn.nl.

Beroep
Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de 
verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij 
de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, 
Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift 
wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt 
u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde 
spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de 
voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. 
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt 
griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u 
informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het 
zaaknummer 245184 te vermelden.

WE MAKEN RUIMTE 
VOOR DE NIEUWE

NAJAARSCOLLECTIE! 

LEEGVERKOOP
ZOMERCOLLECTIE

nu tot

 80%
KORTING
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• Westerweg 250 
• tel. 072-5330670 
• info@bibliotheekheiloo.nl 
• www.bibliotheekheiloo.nl

Jubileumweek 
van 9 tot 13 oktober

Op 12 oktober 1962 opende 
Bibliotheek Heiloo haar deuren. 
Dit 50 jarig jubileum vieren we 
de hele week. Iedere bezoeker 
ontvangt een aardigheidje.

25% korting op 
lezingen in 2012

Er worden dit jaar nog een 
aantal zeer uiteenlopende lezin-
gen gehouden. U kunt tijdens 
deze feestweek toegangskaarten 
kopen met 25% korting. 

25% korting 
voor nieuwe leden

Iedereen, die zich deze week 
als lid van Bibliotheek Heiloo 
inschrijft, ontvangt 25% korting 
op het eerste jaarabonnement 
en hoeft geen inschrijfgeld te 
betalen.

In 1962 geboren?: 
50% korting

Bent u net zo jong als de bibli-
otheek en werd/wordt u dit jaar 
50? Dan ontvangt u deze week 
bij inschrijving geen 25% maar 
50% korting over het eerste jaar 
(en natuurlijk betaalt u ook geen 
inschrijfgeld).

Gratis materialen 
lenen

Op vrijdag 12 oktober worden 
alle materialen zonder kosten 
uitgeleend. Dus voor sprinters, 
dvd-speelfilms, top 100 cd’s en 
games betaalt u op deze jubile-
umdag geen leengeld.

Deze dag schenken we ook 
graag een kopje koffie of thee 
voor u in (en voor de kinderen 
limonade).

Jubileummagazine
Natuurlijk ligt ook deze week 

het speciale Jubileummagazine 
van Bibliotheek Heiloo voor u 
klaar.

Jubileum op facebook
Volg Bibliotheek Heiloo ook 

op facebook (www.facebook.
com/BiebHeiloo)! Hier vindt u 
o.a. een aantal oude foto’s van 
de bibliotheek. 

En dan dit nog:
• 11 oktober: Avond 

rond “Veerkracht bij kinderen 
bevorderen”, i.s.m. Centrum 
voor Jeugd en Gezin Heiloo

• 24 oktober: De Mees 
Kees Show in De Beun (twee 
voorstellingen om 13.30 en om 
15.30 uur)

• 25 oktober: 
Startbijeenkomst Klik&Tik

• 29 oktober:  Lezing 
over de Hohe Messe van Bach

• 1 november: Start 
Nederland Leest, met gratis 
boek voor leden

• 2 november: Verkoop 
afgeschreven materialen 

Meer informatie op 
www.bibliotheekheiloo.nl

Sing-in voor jonge kinderen
Vrijdag 7 september, 
10.30 – 11.30 uur
Klap eens in je handjes blij 
blij blij! Samen met papa, 
mama, oma, opa, of een andere 
volwassene beleven kinde-
ren een heerlijk ontspannen 
én actief muzikaal uurtje. 
Daniëlle de Ruijter is Muziek 
op Schootdocente en zingt en 
speelt bekende en nieuwe lied-
jes. Voor kinderen van 4 maan-
den tot 4 jaar, opgave vooraf.

Tabletcaf�
Woensdag 19 september, 
11.00 – 12.30 uur
Heeft u een tablet en wilt u 
graag wat tips en trucs leren? 
Dan is het tabletcafé iets voor 
u. De toegang is vrij, koffie of 
thee € 1. U bent van harte wel-
kom.

CoderDojo: leren programmeren 
voor de jeugd
Zaterdag 22 september, 
12.00 – 14.00 uur
Bij CoderDojo leren deelne-
mers tussen de 7 en 17 jaar 
programmeren, websites bou-
wen, apps ontwikkelen, games 
maken en meer. Opgave vooraf.

Elke maand een theatervoorstel-
ling voor kinderen!
Zondag 23 september, 11.00 uur
De voorstellingen zijn alle-
maal geïnspireerd op actuele, 
bekende prentenboeken. De 
bibliotheek wordt omgeto-
verd tot een intieme theatrale 
omgeving waardoor de opstap 
voor jonge kinderen (2 tot 6 
jaar) naar theater zeer veilig 
aanvoelt. Zondag 23 septem-
ber speelt theatergezelschap 
Potitco ‘Griezelen, dat kan leuk 
worden’.
Kaarten à € 5 te reserveren 
bij Stichting Potitco via 
info@potitco.nl of telefonisch 
(06-86608248).

Doe normaal over psychische 
aandoeningen
Donderdag 27 september, 
20.00 uur
Cornelie Egelie-Sprenger ver-
telt op indringende, eerlijke en 
soms hilarische wijze over haar 
eigen ervaringen in het boek 
‘Pillendoos’. Haar missie is dat 
we met z’n allen heel gewoon 
over psychische aandoeningen 
praten. Kaarten à € 7,50 leden 
Bibliotheek Heiloo / € 10 ove-
rigen.

Wizzwizz speelgoedbeleving
Zaterdag 29 september, 
10.00 – 12.00 uur
De Speelotheek in de biblio-
theek staat deze ochtend in het 
teken van wizzwizz speelgoed: 
duurzaam houten constructie-
speelgoed waar je op een een-
voudige manier iets heel moois 
van kunt maken. Het is geschikt 
voor kinderen tussen de 2 en 
8 jaar.

Kortingsweek
Voordelig lid worden van 
Bibliotheek Heiloo
Nog t/m zaterdag 8 september 
kunt u profiteren van deze 
actie: u ontvangt 25% korting op 
uw eerste jaarabonnement, en u 
krijgt een schoudertas cadeau.

Volg ons ook op Facebook en 
Twitter!

• Westerweg 250 
• tel. 072-5330670 
• info@bibliotheekheiloo.nl 
• www.bibliotheekheiloo.nl

Heel Heiloo Bakt heerlijk

HEILOO - Heel Heiloo Bakt, 
gehouden op 29 augustus in zwem-
bad Het Baafje, was een succes! 
Er waren zes overheerlijke taarten 
en lekkernijen gemaakt. De jury, 
in de persoon van Thijs Burgering 
van bakkerij Kaandorp, stond voor 
een moeilijke keuze, want de lek-
kernijen waren én lekker én zagen 

er prachtig uit. De bakkerij heeft 
ook nieuwe ideeën opgedaan. De 
uiteindelijke prijswinnaars zijn Sam 
en Teuntje Broekhuisen. De plaat-
selijke ondernemers, keurslager 
Kees Burger, Kaashandel Tromp en 
Livera hadden wederom mooie prij-
zen gesponsord.

Alle baksels smaakten heerlijk! Foto: aangeleverd

Open dag Muziek- en 
Dansschool Heiloo

HEILOO - Op zaterdag 8 septem-
ber is de Open Dag van Muziek- en 
Dansschool Heiloo. Van 11.00-14.00 
uur is iedereen van harte welkom 
om instrumenten te komen uitpro-
beren, de docenten zijn aanwe-
zig voor advies en al uw vragen. 
Uiteraard zijn er diverse optredens 
van leerlingen en docenten in ver-

schillende samenstellingen en 
muziekstijlen! Ook is er een leuke 
en leerzame speurtocht voor de 
kinderen, waarbij een prijs te win-
nen valt. De Muziek- en Dansschool 
heeft lessen voor jong en oud, dus 
kom langs en ontdek waar jouw 
passie ligt! Graag tot ziens op 8 sep-
tember!

Foto: aangeleverd

Gezin vindt toch 
onderdak in Heiloo

HEILOO - Afgelopen weken 
kwam in de media een alleen-
staande moeder met vier kinde-
ren naar voren met een wanho-
pig relaas. 

Zij moest de woning die zij parti-
culier huurde verlaten, omdat deze 
verkocht was. Al maanden was ze 
op zoek naar vervangende woon-
ruimte voor haar en de kinderen, 
waarvan er twee op speciaal onder-
wijs zitten. In de media gaf ze aan 
dat ze hoopte dat gemeente Heiloo 
haar een oplossing kon bieden. 
Het gezin was al in gesprek met 
het Sociaal Team. Op social media 
kreeg de kwestie veel aandacht. 
Mensen leefden mee en droegen 
oplossingen aan, de maatschappe-

lijke betrokkenheid was groot.

Vrijdag 31 augustus jl. plaats-
te gemeente Heiloo op haar 
Facebookpagina het bericht dat er 
een tijdelijk onderkomen voor het 
gezin is gevonden. Naar aanleiding 
van die berichtgeving op Facebook 
werd gevraagd of de mediadruk van 
invloed is geweest op de gevonden 
oplossing. Een woordvoerder van 
de gemeente reageert hierop als 
volgt:”De mediadruk heeft geen 
invloed gehad op hoe het Sociaal 
Team het gezin heeft geholpen. Het 
team heeft geholpen met de moge-
lijkheden die we daarvoor hebben. 
De individuele vraag bepaalt hoe 
het Sociaal Team kan helpen of 
ondersteunen.”

Cursus valpreventie bij Dojo ‘t Loo
HEILOO - Vanaf 11 septem-
ber start Sport-Z in samen-
werking met Praktijk oefen-
therapie Cesar Heiloo de 
valpreventiecursus ‘Fit & 
Veilig’, bedoeld voor volwasse-
nen die willen leren hoe er gere-
ageerd moet worden als men 
valt of dreigt te vallen.

Inhoud lessen
De cursus is bedoeld voor ieder-

een die wil leren hoe een val te 
voorkomen is, en hoe er gereageerd 
kan worden als men wél een keer 
onverhoeds uitglijdt of misstapt. 
Tijdens de cursus valpreventie zal 
een trainer met behulp van een-
voudige oefeningen ervoor zorgen 
dat de deelnemers steviger op hun 
benen staan. Dit voorkomt een 
mogelijke val en het daar even-
tueel mee gepaard gaande leed. 
Natuurlijk is een val niet altijd te 
voorkomen. Tijdens de cursus 
wordt ook aandacht besteed aan 
het valbreken. Mocht u in een situ-
atie komen waarin een val onver-
mijdelijk is, dan heeft u de juiste 

handvatten om alert en adequaat te 
reageren.

Gedurende zes weken komt u op 
dinsdagmiddag bij elkaar om geza-
menlijk aan uw evenwicht en val-
techniek te werken. De groep gaat 
met elkaar de uitdaging aan en elke 
week worden de oefeningen verder 
uitgebouwd. De cursus wordt ver-
zorgd door Ingrid Hoefmans, oefen-
therapeut bij praktijk Cesar Heiloo. 
Ingrid heeft als judoka al ruim 20 
jaar ervaring op de judomat en is 
in het bezit van de 2e Dan (zwarte 
band).

Meer informatie en aanmelden
De lessen vinden vanaf 11 sep-

tember elke dinsdagmiddag plaats 
van 14.00-15.00 uur in Dojo ‘t Loo, 
Bergeonstraat 28 te Heiloo. De kos-
ten voor deze training bedragen € 
60 voor 6 lessen. Aanmelden kan 
online via www.sport-z.org/val-
preventie. Daar vindt u ook meer 
informatie over de cursus. Nog vra-
gen? Neem contact op met Pascale 
de Hoogh via 06-11 14 97 28 of 
p.dehoogh@sport-z.org.

De Koepel van de Rots, voor moslims een heilige plek. Hier stond
ooit de joodse Tempel. Foto: Pixabay

Jeruzalem, geschiedenis 
van een verdeelde stad

HEILOO - Sinds een paar jaar 
geeft Cornelis Jonkman, clas-
sicus uit Schoorl, cursussen 
cultuurgeschiedenis in Heiloo. 
Daarvoor was hij verbonden aan 
de Hovo in Alkmaar, waar hij in 
etappes de cultuurgeschiede-
nis van Europa behandelde. Een 
aparte cursus over Iran trok 
veel belangstelling en dit najaar 
behandelt hij de geschiedenis 
van Jeruzalem, het verhaal van 
een verdeelde stad.

Met enige regelmaat is Jeruzalem 
in het nieuws. Trump heeft de 
Amerikaanse ambassade verplaatst 
van Tel Aviv naar Jeruzalem, 
Netanyahu beschouwt het onge-
deelde Jeruzalem als hoofdstad 
van de Joodse natiestaat Israël 
en de evangelicals in Amerika 
wachten op de herbouw van de 

joodse tempel op de plaats van de 
Rotskoepelmoskee.

Tijdens de cursus wordt uitvoerig 
ingegaan op de bewoningsgeschie-
denis van Jeruzalem, op de mislukte 
pogingen van Grieken en Romeinen 
om de Joden te laten assimileren, 
op de komst van het christendom 
en later van de islam. Kruistochten, 
Ottomaanse overheersing, zionisme 
en de rol van de Engelsen, de ver-
overing van Oost-Jeruzalem tijdens 
de Zesdaagse Oorlog: geen stad 
heeft zo’n dramatische geschiedenis 
als Jeruzalem.

De cursus Jeruzalem wordt gege-
ven in de Willibrordusstichting. De 
eerste van de acht ochtenden is op 
25 oktober. Meer informatie is te 
vinden op de website www.italia-
classica.nl.
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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

• 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!

MEDE-
WERK(ST)ER 
BEDIENING 
GEZOCHT

ERVARING GEWENST

SEPT

VRIJDAG VRIJMIBO
VRIJDAG MET VLEUGELS  
De vakanties zijn weer voorbij... Aan de bak! 
Dát betekent een welverdiende borrel op de 
vrijdagmiddag bij Herberg Jan

AGENDA 
SEPTEMBER

VRIJDAG LIVE@HERBERG-JAN
THE GUY NEXT DOOR
Vanaf 22:30 uur gaat het dak er weer af! Kom 
dansen en sjansen! 

NOVEMBER

VRIJDAG VRIJMIBO
BARMAN ALS JE KAN!
Vrijmibo van 17:00 tot 19:00 uur de week afslu-
iten bij Herberg Jan! Een gezellige borrel met 
(oude) bekenden achter de bar!

2018

MAANDAG 
TM
DONDERDAG

MIDWEEK MANIA
Elke maandag tot en met donderdag heeft 
Herberg Jan het MIDWEEK MANIA Menu!
2 gangen  19,50 | 3 gangen  22,50

VRIJ
MI 
BO

VRIJDAG 16 WINTERFEST!!
Zet hem in je agenda!! Reserveren kan al! 
De eerste tafels zijn al bezet...
FEEST*FEEST*FEEST*FEEST*FEEST*FEEST*FEEST*

 16
SEPT

21
SEPT

28

14

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

‘MAGIC MONDAY’
€ 19,95

SALADE GEROOKTE ZALM
**

VERSE MOSSELEN  
MET FRIET & SALADE

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN 
€ 19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

5 t/m 11 september

Gerookte carpaccio met  
walnootmayonaise, gemarineerde 

bospaddenstoelen en een cracker van 
Parmezaanse kaas

Gegrilde dorade met saffraanrisotto,  
rivierkreeft en venkel Pernod  

buerre blanc

Tiramisu van aardbeien en  
tonkbonen parfait

***

***

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 actie bij Tumi i.v.m. 
ons 15-jarig bestaan, deze week: 

Spareribs
Onbeperkt spareribs, de 
lekkerste van Noord-Holland.  
Inclusief salade, knoflooksaus 
en friet voor maar € 15.00

Dat wordt weer heerlijk eten, met mooi weer 
lekker buiten op het terras of gezellig binnen.

Spijkers Heiloo
Raadhuisweg 3-A
1851 JA Heiloo
www.spijkers-heiloo.nl

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar enkele horeca toppers!
Wij bieden je een leuke sfeer, gezellige collega’s en een goed salaris.
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)baan dan is werken bij Spijkers misschien wel iets 
voor jou.

Wij zijn op zoek naar:

Medewerkers bediening 
parttiMe
Stuur je c.v. en motivatiebrief naar info@spijkers-heiloo.nl of bel voor meer 
info naar 072 582 22 35

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

3 gangen keuze menu voor diner € 42,50

De Schrijnwerker 11
1851 PV Heiloo   ✆  06 139 184 98  

artmiraal@ziggo.nl

uwdrukwinkel.nl

✔DRUKWERK ✔ONTWERP ✔OPMAAK
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HEILOO - Vorige week heeft de 
muziekschool na 5 ½ jaar fijne 
samenwerking afscheid geno-
men van Fysio Op de Weegh. 
Marti Op de Weegh heeft per 1 
september haar praktijk aan 
de Kennemerstraatweg 590 in 
Heiloo (Tussen de rotonde van 
de Vennewatersweg en Bowling 
Heiloo).

Voor patiënten die niet naar deze 
locatie kunnen komen, zal Marti 
aan huis komen behandelen. Het 
telefoonnummer blijft hetzelfde: 
06-22448336.

Foto: Jolanda de Koning

HEILOO - Op woensdag 29 augustus plaatste de Uitkijkpost een oproepje op haar Facebookpagina: 
wat is jouw ultieme zomervakantiefoto? De online redactie was blij verrast met alle mooie en leuke 
inzendingen. Deze foto van Jolanda de Koning verdient wat ons betreft een plaatsje in de krant!

De winnende zomerfoto

Start in Heiloo: 
Weerbaarheidstraining 

voor volwassenen
HEILOO - Vanaf 7 september 
start in het Trefpunt in Heiloo 
de Weerbaarheidstraining ‘Fit 
& Veilig’ voor volwassenen, die 
graag letterlijk en figuurlijk 
steviger in hun schoenen willen 
staan. 

De training bestaat uit eenvou-
dige fysieke oefeningen (‘Fit’), 
die erop zijn gericht om de weer-
baarheid en het zelfvertrouwen 
van de deelnemers te vergroten 
(‘Veilig’). Gedurende zes weken 
komen de deelnemers op vrij-
dag van 10.00-11.00 uur bij elkaar. 
Deelnamekosten bedragen € 50, 
aanmelden kan online via www.
sport-z.org/fitveilig.

Inhoud lessen
De Weerbaarheidstraining be -

staat uit zes lessen en wordt ge -

g even door een gediplomeerde 
weer baar heidsdocent. Tijdens de 
trainingen wordt met behulp van 
oefeningen in lichaamshouding, 
stemgebruik, ademhaling, intuïtie 
en verdedigingstechnieken gewerkt. 
Daarnaast wordt aan de algemene 
conditie gewerkt.

Meer informatie en aanmelden
De lessen vinden vanaf 7 septem-

ber elke vrijdagochtend plaats van 
10.00-11.00 uur, in het Trefpunt, 
Abraham du Bois-Hof 2 te Heiloo. 
De kosten voor deze training bedra-
gen € 50 voor zes lessen. Meer 
informatie over de cursus Fit & 
Veilig vindt u op www.sport-z.org/
FitVeilig, hier kunt u zich ook aan-
melden. Nog vragen? Neem contact 
op met Pascale de Hoogh, via 06-11 
14 97 28 of p.dehoogh@sport-z.org.

Spel en plezier in 
Beestenboetje

HEILOO - Op zondag 9 septem-
ber van 13.00 tot 15.00 uur staan 
natuurgidsen klaar in kinderboer-
derij het Beestenboetje om voor 
u en uw kinderen een leuke en 
leerzame middag te organiseren. 
Met de aanwezige dieren en met 
allerlei spelmateriaal wordt inten-
sief aan de slag gegaan. Uiteraard 
is er ook veel gelegenheid om de 
dieren te verzorgen of te borstelen. 

Er is speciaal allerlei spelmateri-
aal over de boerderijdieren van het 
Beestenboetje ontwikkeld en de 
natuurgidsen verwelkomen u hier-
bij graag. Ook met allerlei vragen 
over de dieren of over de natuur 
kunnen de kinderen bij de natuur-
gidsen terecht. De middag is gratis 
toegankelijk. De kinderboerderij 
ligt in het Gemeentebos aan de Ter 
Coulsterlaan 1 in Heiloo.

Er is van alles te doen en te leren op zondag 9 september in
het Beestenboetje. Foto: aangeleverd Hartenkreet moeder voor zieke 

dochter: “Please, save Elisah’s life”
HEILOO - Elisah is zeer ern-
stig ziek, zij heeft een ernstige 
vorm van een chronische en 
complexe multisysteemziekte/ 
auto-immuunziekte. Haar laat-
ste hoop is een stamcelbehande-
ling in Duitsland; in Nederland 
is zij namelijk volledig uitbehan-
deld. “In Duitsland zijn ze veel 
verder,” vertelt de moeder van 
Elisah. “Lotgenoten die wel in 
Duitsland zijn behandeld zijn er 
een stuk beter van geworden, ze 
lopen zelfs weer.”

De 34-jarige Elisah woont met 
haar man in Heiloo. “Elisah was 
vroeger al een zorgenkindje, de 
ziekte heeft zich opgebouwd, en na 
een operatie werd het allemaal nog 
erger,” vertelt Jannie, die in totaal 
drie dochters heeft. Haar man heeft 
een winkel en houdt na zijn werk 
het huishouden draaiende. “Een 
hele fijne man, menig man zou 
de benen nemen,” vertelt Jannie. 
Ook helpen Jannie en haar andere 
dochters Elisah veel. Thuiszorg is 
geen optie. Elisah heeft moeite met 
vreemden om zich heen omdat zij 
ook Asperger heeft, een vorm van 
autisme.

Eigenlijk heeft Elisah geen kwa-
liteit van leven meer. Zij ligt vrijwel 
24 uur per dag in bed in een donkere 
kamer met verschrikkelijke pijn 
en is volledig uitgeput. Afgelopen 
winter heeft zij in kritieke toestand 
in het ziekenhuis gelegen. Zij heeft 
toen twee keer in één winter een 
dubbele longontsteking gehad en 
de eerste keer had zij daar ook nog 
kinkhoest bij. De medicatie sloeg 
niet goed aan en was moeilijk te 
behandelen. De ontstekingen zaten 
erg diep. “Wij houden ons hart weer 
vast voor komende winter, want 
iedere keer dat zoiets gebeurt zou 
zij hier aan kunnen overlijden,” ver-
telt Jannie.

Ook kan zij niet meer zelfstan-
dig lopen. Dit komt onder amdere 

door de ziekte POTS : “Wanneer ik 
rechtop zit of sta dan krijg ik een 
slechte doorbloeding naar de herse-
nen, waardoor die te weinig bloed 
en zuurstof krijgen. Het hart gaat 
dit proberen te compenseren waar-
door een toename van de hartslag 
plaatsvindt van soms veertig slagen 
per minuut, ten opzichte van het lig-
gen. De hersenen kunnen de bloed-
druk en de hartslag niet meer goed 
regelen. Met alle gevolgen van dien, 
zoals duizeligheid, pijn, verward-
heid, slechter kunnen spreken en 
denken, flauwvallen, de tempera-
tuurregeling (soort van thermostaat 
van je lichaam) en het verterings-
stelsel zijn ontregeld, de tempera-
tuur kan niet goed meer worden 
geregeld en helaas is dit nog maar 
het topje van de ijsberg,” zo ant-
woordt Elisah via de mail.

Naast POTS heeft ze nog meer 
aandoeningen. De bijbehorende 
klachten zijn bijna niet te tellen: 
ondraaglijke zenuwpijn, migraine, 
epilepsie, volledige uitputting, opge-
blazen gezicht en lichaam door 
vocht, niet meer zelfstandig kun-
nen lopen, een hart dat niet meer 

goed pompt en helaas nog ontzet-
tend veel meer. Elisah heeft totaal 
geen weerstand meer en elk virus of 
elke bacterie is gevaarlijk voor haar, 
zo melden de ouders. “Ik ga vaak 
even naar buiten met Elisah in haar 
rolstoel, als er dan iemand hoest 
naast haar dan haal ik mijn dochter 
gauw weg,” vertelt Jannie die nu een 
doneeractie is gestart om te zorgen 
dat Elisah naar Duitsland kan.

Nederlandse verzekeringen ver-
goeden de behandeling in Duitsland 
niet, het ziektebeeld van Elisah is 
te zeldzaam. In totaal is er € 35.000 
nodig. “Laat u alstublieft niet 
afschrikken door het bedrag, wij 
zijn dankbaar voor iedere cent die 
gedoneerd wordt,” zo melden de 
wanhopige ouders bij de oproep.

Doneren kan via https://www.
doneeractie.nl/please-save-elisah-
39-s-life/-29325. Maar u kunt ook 
gewoon storten op de bankrekening 
van Elisah: NL72ABNA0822587491 
ten name van E. Binnewijzend en 
onder vermelding van ‘donatie’.

Tekst: Margreeth Anema

Links een foto van Elisah nu, uitgeput en ziek. 
Rechts een foto van Elisah vroeger. Foto: aangeleverd

Rechts Ingrid Booster (inte-
rim-directrice muziekschool) 
en links Marti Op 
de Weegh.        Foto: aangeleverd

Muziekschool neemt afscheid van 
Fysio Op de Weegh
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Bij inlevering van deze advertentie 

e20,- KORTING op uw eerste consult*

Patiënten komen bij ons met uiteenlopende klachten

Chiropractie wordt vergoed als je aanvullend verzekerd bent. 
Voor een afspraak kunt u zich aanmelden via 072-743 63 51 of door een e-mail te 
sturen naar info@chiropractiexl.nl. Wilt u online een afspraak maken dat kan op 

www.chiropractiexl.nl.  Kerkweg 2c, 1906 AW Limmen. *Aanbieding geldig t/m 28 sept 2018
Voor een afspraak kunt u zich telefonisch 

aanmelden via 072-743 63 51 of kunt u zich 
aanmelden door een e-mail te sturen naar info@

chiropractiexl.nl. Wilt u online een afspraak 
maken dat kan op www.chiropractiexl.nl. U vindt 
ons op het adres: Kerkweg 2c, 1906 AW Limmen.

*Aanbieding geldig t/m 31 januari 2017

Feestelijke opening nieuwe praktijk op 
zaterdag 7 januari van 11.00 tot 14.00 uur 

aan de Kerkweg 2c in Limmen
Patiënten komen bij ons met uiteenlopende klachten

•  RUGPIJN EN HERNIA
•  NEKKLACHTEN EN 
 WHIPLASH
•  SCHOUDERKLACHTEN
•  HOOFDPIJN EN MIGRAINE

•  STRESSKLACHTEN
•  SPORTBLESSURES
•  ARTROSE/SLIJTAGE
•  BEKKENINSTABILITEIT
•  HUILBABY’S

Bij inlevering van deze bon ontvangt u 

e20,- KORTING op uw eerste consult*

✁
✁

✁

•  Rugpijn en hernia
•  Nekklachten en whiplash
•  Schouderklachten

•  Hoofdpijn en migraine
•  Stressklachten
•  Sportblessures

•  Artrose/slijtage
•  Bekkeninstabiliteit
•  Vermoeidheid

Wat is Chiropractie? Het terugbrengen van de wervelkolom in zijn originele staat, zodat 
niet alleen de organen, spieren en gewrichten, maar ook het zenuwstelsel, de stofwis-
seling en het immuunsysteem weer beter kunnen functioneren. Een chiropractor is een 
expert op het gebied van rugklachten, nekklachten en andere klachten die hun oorsprong 
vinden in de wervelkolom, het zenuwstelsel en de spieren en gewrichten.

Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Mindfulness  

aandachttraining 

 
 

8 maandagavonden, start 1 oktober 2018  
Locatie: Castricum 

Gecertificeerde trainer, lid van de VMBN Cat. 1 
 

Herfst vakantie vrij. 
Er is plaats, aanmelden via 

www.mindfulness-holland.nl 
Tel: 06-30003065 

 

Mindfulness

Herfstvakantie vrij. Er is plaats, aanmelden via

www.mindfulness-holland.nl 
of 06-30003065

8 maandagavonden,
start 1 oktober 2018
Locatie: Castricum

Gecertifi ceerde trainer,
lid van de VMBN Cat. 1

Aandachttraining

COEN DOEN OPHEFFINGSUITVERKOOP
 20 TOT 30% KORTING

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

kijk ook op www.uitkijkpost.nl

ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht

Hier vindt u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Bel donderdag tot 12.00 uur: 

0226 33 10 20 (rodi verspreiding bv)

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

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

J A A R G A N G  78 ·  N U M M E R 

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

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

Heiloo 7

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.
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Het programma van de maand september:

Spiritualiteit en Geloofsverdieping

Het programma van de maand september: 
Tot en met 31 oktober: Expositie KinK (Kunst in de Kerk) over ‘Het Onze 
Vader’ in de Willibrorduskerk aan de Westerweg in Heiloo
Donderdag 6 september: 1e bijeenkomst, wekelijks, Bijbelen bij de GGZ 
o.l.v. pastor Marie-José van Bolhuis en ds. Marius Braamse; 10.30-12.00 uur 
Hoofdgebouw GGZ unit 0.5, Kennemerstraatweg 464 Heiloo
Donderdag 6 september: 1e bijeenkomst, 2-wekelijks, Samuël bijbelstu-
diekring 15.15 – 16.15 uur ‘Het Gebouw’ Trompstraat 2, Egmond aan Zee
Dinsdag 11 september: 1e bijeenkomst, maandelijks, Levenskunst 
oefenen o.l.v. Marie-José van Bolhuis; 10:30-12.00 uur Willibrordushuis, 
Westerweg 267, Heiloo
Dinsdag 18 september: 1e bijeenkomst van 4, Bijbelgroep over Mozes 
o.l.v. pastor J. Olling om 15.00 uur in de Pastorie in Egmond-Binnen, 
Kerkplein 25
Woensdag 19 september: 1e bijeenkomst van 4, Bijbelgroep over Genesis 
o.l.v. pastor J. Olling om 9.30 uur in de Pastorie in Limmen, Dusseldorperweg 
74

Nadere informatie op www.ronddewaterput.nl

Feestelijke opening 
De Duivenvleugel op CBS de Duif

HEILOO - Op de eerste school-
dag, 3 september, vond de fees-
telijke opening plaats van de 
nieuwe dependance van CBS de 
Duif. 

Het aantal leerlingen van de 
school groeit. Na de zomervakantie 

start de school met twee groepen 
3. Dat betekent dat er meer ruimte 
nodig is voor de leerlingen. Omdat 
alle ruimten in het gebouw zijn 
benut, plaatsten onderwijsstichting 
Tabijn en de gemeente gezamenlijk 
een dependance voor groep 8. Deze 
is voorzien van een volledig inge-

richt schoollokaal, een hal met toi-
letvoorzieningen en een ruimte voor 
onderwijsondersteuning. Op de 
eerste schooldag verrichtten onder-
wijswethouder Elly Beens, leer-
kracht Patricia van Dijk van groep 8 
en Carla Smits, directeur van Tabijn, 
gezamenlijk de opening.

V.l.n.r.: Elly Beens, wethouder onderwijs, Patricia van Dijk, leerkracht groep 8 en Carla Smits, 
directeur Tabijn. Foto: aangeleverd

Cursus tuinontwerpen 
najaar 2018

HEILOO - Op 25 september 
start weer de jaarlijkse cur-
sus tuinontwerpen van Groei & 
Bloei Midden-Kennemerland. In 
zes avonden maak je een ont-
werptekening voor je eigen tuin.

Wist je dat een tuin groter lijkt als 
je gebruikmaakt van schuine lijnen? 
En dat hogere beplanting in het 
midden een tuin meer diepte geeft 
en spannender maakt? Dit en veel 
andere ontwerpaspecten komen 
aan de orde in de cursus tuinont-
werpen. In de afgelopen jaren heb-
ben veel deelnemers deze cursus 
met succes en plezier gevolgd.

In de cursus tuinontwerpen maak 
je in zes avonden een ontwerpteke-
ning voor je eigen tuin. Aan het eind 
van de cursus heb je een ontwerp 
waar je zelf mee aan de slag kunt of 
dat je door een hovenier kunt laten 
uitvoeren. Houd er rekening mee 

dat er ook wat huiswerk aan te pas 
komt. De cursus gaat alleen door bij 
voldoende deelnemers.

N.B. In deze cursus tuinontwer-
pen gaat het vooral om de ruimtelij-
ke indeling van de tuin (paden, ter-
rassen, beplantingsvakken, gazon, 
hagen en bomen etc.). De planten 
zelf, met bloemkleuren, bloeitijden, 
bloem- en bladvormen etc. komen 
aan de orde in een andere cursus 
(beplantingsplan), die waarschijn-
lijk voorjaar 2019 weer zal worden 
gehouden.

De cursus wordt gegeven door 
Bart Korf en Marnette Vroegop, 
op dinsdagavond 25 september, 2, 
9, 16 en 30 oktober en 6 november 
in Heiloo. Nadere informatie en 
opgave tot uiterlijk 15 september bij 
Bart Korf, e-mail bkorf.1@kpnmail.
nl , of per telefoon 072-5054203 of 
06-51339359.

Foto: aangeleverd

Ceciel Betjes zwemt voor Kanker Researchfonds

HEILOO – Zaterdag 25 augus-
tus, ‘s morgens half 6. Het is 
nog donker en het onweert 
als Ceciel Betjes in de haven 
van Lauwersoog het water 
in springt. Die dag zwemt zij 
samen met vier teamleden van 
Lauwersoog naar het centrum 
van Groningen. De opbrengst 
van de tocht is voor het UMCG 
Kanker Researchfonds.

Melanoom
Het is 2014 als voor het eerst bij 

de toen 21-jarige Ceciel Betjes een 
melanoom wordt ontdekt. De huis-
arts vertrouwt het niet en Ceciel 
wordt doorgestuurd naar Centrum 
Oosterwal. De artsen daar opereren 
haar meteen. De uitslag is niet goed. 
Het is een kwaadaardig gezwel. In 
het ziekenhuis volgt een volgende 
operatie. Er worden lymfeklieren 

verwijderd om te kijken of er uit-
zaaiingen zijn. Gelukkig is dit niet 
het geval. Bij volgende controles 
blijken er weer nieuwe melanomen 
te ontstaan en twee jaar geleden 
wordt er een op de schouder van 
Ceciel verwijderd. Ze houdt er een 
groot litteken aan over. Erfelijk 
is het niet, gewoon domme pech. 
Ceciel heeft 50% kans dat het weer 
terugkomt, al lijken de artsen het nu 
redelijk onder controle te hebben.

Groninger Swimchallenge
Ceciel gaat zeker niet bij de pak-

ken neerzitten. Als een vriend uit 
Groningen vraagt of ze mee wil 
doen aan een zwemtocht in estafet-
tevorm over 50 kilometer zegt ze 
volmondig ja! Er is een korte tijd om 
te trainen, namelijk zes weken.

Ceciel, in de zomer werkzaam 
bij zwembad Het Baafje, gaat haar 
zwemtraining uitbreiden tot drie à 
vier keer per week. Daarnaast doet 
ze aan krachttraining en crossfit.

En zo staat zij op 25 augustus 
samen met haar team ‘To be conti-
nued’, bestaande uit de teamleden 
Martiene Klasen, Mariël Borgerink, 
Tom Voorneveld en Mark Veldman, 
klaar voor een tocht van 50 kilo-
meter. Naast het team van Ceciel 
doen er nog meer teams mee aan de 
Groninger Swimchallenge. Er wordt 
afwisselend gezwommen en gerust. 

Iemand van het team zwemt 20 
minuten en heeft dan een uur rust 
in de boot die meevaart. Vervolgens 
gaat diegene weer te water tot het 
team de 50 kilometer heeft afge-
legd. De teamleden van Ceciel zijn 
allemaal oud-wedstrijdzwemmers 
en Ceciel zelf een fervent water-
poloster en zwemster. Ceciel: “Ik 
heb altijd gezwommen en ik vind 
een uitdaging altijd erg tof. Het feit 
dat we met deze tocht een steentje 
konden bijdragen aan het UMCG 
Kanker Researchfonds was voor mij 
en mijn teamleden erg belangrijk.”

Kippenvelmoment
Voor Ceciel, die als eerste van 

haar team startte, was het een 
raar gevoel om in het donker, met 
onweer, in het water te springen. 
“Er waren volgboten met lichten 
die ik kon volgen maar in het don-
ker kost het oriënteren en navigeren 
heel veel energie. En anders dan bij 
Maarten van der Weijden zwemmen 
gelijktijdig ook andere teams. Pas 
na ongeveer vier uur zwommen wij 
als team alleen. Wij hadden onge-
veer zeven kilometer voorsprong op 
de rest.”

Een kippenvelmoment zal Ceciel 
altijd bijblijven. Ceciel: “Alle men-
sen langs de kant met spandoeken 
en aanmoedigingen, dat is echt iets 
wat ik nooit meer vergeet. Iedere 

keer als ik daaraan terugdenk en 
het filmpje terugzie dat mijn vader 
maakte, heb ik weer kippenvel.”

Op de vraag of zij ooit, net als 
Maarten van der Weijden, de 
uitdaging aan wil gaan om de 
Elfstedentocht te zwemmen, ant-
woordde Ceciel: “Het kriebelt wel 
om de tocht te maken, maar dan 
wel in estafettevorm. Of dat te rea-
liseren is weet ik niet. Maarten heeft 
er twee jaar voor getraind en dat is 
veel.” Ceciel, die inmiddels gestopt 
is met waterpolo, wil wel meer in 
open water gaan zwemmen.

Ceciel heeft zelf met de zwem-
tocht een bedrag van € 2.525 opge-
haald. Het totaalbedrag dat het 
team bij elkaar heeft gezwommen is 
€ 6.288,25.

Dankbaar is zij voor alle dona-
ties die er gedaan zijn. Ceciel: “Ik 
ben iedereen zo dankbaar. Zelfs de 
artsen van Centrum Oosterwal en 
collega’s van zwembad Het Baafje 
hebben mij gesponsord. En natuur-
lijk ben ik ook mijn familie heel erg 
dankbaar voor alle steun en sup-
port.”

Als haar gezondheid het toelaat 
doet Ceciel volgend jaar weer mee 
aan de Groninger Swimchallenge.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Ceciel Betjes. STiP Fotografie
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Winkelcentrum ’t Loo presenteert:
ZATERDAG 15 SEPTEMBER

tloo-winkelcentrum.nl Heiloo
tloo-winkelcentrum.nl

ZATERDAG

15 oktober

MODESHOWS
IN

12:00 UUR 
13:30 UUR 
15:00 UUR

BIBABOERDERIJ FAMILIEDAG
BiBaboerderij is door de jaren een graag geziene gast in het land. Ook dit jaar is het in 

Heiloo weer feest met Bart en Bibi. Een combinatie van fotomomenten, tractor- 
rijden en show en spel maakt deze middag helemaal compleet. 

Meet & Greet met Bart, Bibi en de diertjes:
Kom oog in oog met Bart, Bibi en de diertjes te staan tijdens deze speciale Meet 

& Greet. 

BiBaboerderij Show met tractor: 
Tijdens de BiBaboerderij show kunnen de kinderen de verschillende liedjes achter 

elkaar meedansen en -zingen. 

Tractorparcours: 
Een echt tractorparcours wordt opgesteld met diverse kleine trap tractors. Wie weet het 

parcours zo snel mogelijk af te leggen met zijn tractor? Het tractorparcours en 

de boerderijspelletjes staan voor het winkelcentrum, ter hoogte van de Hema.

Boerderijspellen: 
Minimaal 6 verschillende boerderijspellen worden opgesteld zodat de kinderen zich 

helemaal kunnen uitleven.

Activiteiten:

Shows: 
De shows vinden plaats in Winkelcentrum 

‘t Loo op het plein bij Bakkerij Hoetjes om 12.30 uur, 

14.00 uur en 15.30 uur. Meet & Greets vinden 

plaats in en om het winkelcentrum.
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
- De Houtwal 6, vervangen bestaan-
de garagedeur door glazen pui met 
deur, ontvangstdatum 28 augustus 
2018 (WABO1801361);
- ‘t Loo 61, plaatsen LED schermen 
in etalage AH, ontvangstdatum 27 
augustus 2018 (WABO1801357);
- Westerweg 340, plaatsen tijdelijke 
woonunit, ontvangstdatum 28 augustus 
2018 (WABO1801362); 
- Wilgenlaan 7, vergroten woning, 
ontvangstdatum 29 augustus 2018 
(WABO1801366).

Hogere geluidswaarden A9 - 
Aansluiting Heiloo 
Burgemeester en wethouders van 
Heiloo maken bekend dat zij bij besluit 
van 24 juli 2018 hogere waarden 
Wet geluidhinder hebben vastgesteld 
voor het project A9 - Aansluiting 
Heiloo. Het besluit betreft de wonin-
gen Kanaalweg 13a, Lagelaan 6 en 
Kennemerstraatweg 423.

Het project A9 - Aansluiting Heiloo 
omvat de realisatie van een aan-
sluiting op de A9 ter hoogte van de 
Lagelaan in de vorm van een half 
klaverblad, een nieuwe weg parallel 
aan de Lagelaan tussen de nieuw te 
realiseren aansluiting op de A9 en de 
Kennemerstraatweg en realisatie van 
een parallelweg aan de oostzijde van 
de A9 tussen de nieuw te realiseren 
aansluiting en de noordelijker gelegen 
Kanaalweg.

Alle wegen, met uitzondering van de 
30 km/uur wegen, zijn, op basis van 
de Wet geluidhinder, voorzien van een 
geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen, zoals woningen, welke 
binnen een dergelijke zone langs een 
weg zijn gelegen, dienen op een zoda-
nige afstand hiervan te zijn gelegen dat 
de geluidbelasting niet te hoog wordt 
(de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaar-
de’ die de Wet geluidhinder stelt).

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, 
als gevolg van het wegverkeer op de 
Parallelweg, Kanaalweg en de nieuwe 
Lagelaan, een hogere geluidbelasting 
optreedt, dan de voorkeursgrenswaar-
de van 48 dB zoals aangegeven in de 
Wet geluidhinder. De geluidbelasting 
op de gevel van de woningen is, met 
een geluidbelasting van ten hoogste 
55 dB Lden, echter lager dan de in de 
Wet geluidhinder aangegeven maxi-
male ontheffingswaarde.

Het voornemen van burgemeester en 
wethouders om met toepassing van 
artikel 83 en 100 van de Wet geluid-
hinder en artikel 3.3 van het Besluit 
geluidhinder, hogere waarden vast te 
stellen van ten hoogste 55 dB Lden 

voor de woningen Kanaalweg 13a, 
Lagelaan 6 en Kennemerstraatweg 
423 is op 24 mei 2017 gepubliceerd. 
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 24 mei 
2017 zes weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn zijn tegen het 
voornemen om hogere waarden vast te 
stellen twee zienswijzen ingebracht. 

De ingebrachte zienswijzen hebben 
niet geleid tot wijziging van het besluit 
tot vaststelling hogere waarden Wet 
geluidhinder.  

Ter inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 6 september 
2018 gedurende zes weken ter inzage 
bij 
- de informatiebalie in het gemeente-
huis van Heiloo
- in de Openbare Bibliotheek

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzage 
legging kan tegen het besluit beroep 
worden ingesteld door een belangheb-
bende die tijdig een zienswijze ten aan-
zien van het ontwerpbesluit heeft inge-
diend dan wel door een belangheb-
bende die aantoont dat hij/zij daartoe 

redelijkerwijs niet in staat is geweest. 
Beroepschriften richt u aan de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Voor de behandeling van het 
beroepschrift moet griffierecht worden 
betaald aan de Raad van State.

Inwerkingtreding
Degene die beroep heeft ingesteld kan 
een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het besluit treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn, tenzij gedurende die termijn 
naast het indienen van beroep ook een 
voorlopige voorziening is gevraagd. 
In dat geval treedt het besluit niet in 
werking tot op dat verzoek is beslist. 
Verzoeken om voorlopige voorziening 
richt u aan de voorzitter van de afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

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

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Bouwen en Wonen

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.

Evenementen

Verleende vergunningen

Evenementenvergunning: 
Herfst Fair 
GGZ-terrein, Kennemerstraatweg 464 
(Stichting Willibrordus Draait Door) 
zondag 30 september 11.00-17.00 
uur. Verzonden 27 augustus 2018 
(APV1800160).

Kennisgeving incidentele festiviteit: 
Feestavond TC Heiloo United, De Dors 
1., ontheffing sluitingstijd voor nacht 
van vrijdag 14 op zaterdag 15 sep-
tember tot 02.00 uur. Verzenddatum 
besluit (APV1800759).

Standplaatsvergunning: Tuinidee 
Johan van Beek noordzijde winkel-
centrum ’t Loo, verkoop kerstbomen 
maandag 3 december t/m dinsdag 

18 december. Verzenddatum besluit 
(APV1800823).

Doorlopende collectevergunning en 
aanvraag collectevergunning vrije 
week: 
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, 
maandag 25 februari t/m zaterdag 2 
maart 2019. Verzenddatum besluit 30 
augustus 2018 (APV1800838).

Adres-of locatieaanduiding Als gevolg van wegvak (geluidbron)Hogere waarde
[Lden]*

Hoogte [m]

Kanaalweg 13a 52dB 4,5 Parallelweg
Kanaalweg
Ontsluitingsweg Nieuwe Lagelaan
Ontsluitingsweg Nieuwe Lagelaan

4,5
4,5
4,5

53dB
55dB
53dB

Kanaalweg 13a
Lagelaan 6
Kennemerstraatweg 423
*Inclusief aftrek artikel 110 g Wgh

Burgerlijke stand tot en met 29 
augustus

Geboren
Kirana E.E. Cnossen d.v. 
B.Cnossen en Sekar Setyaningsih 
Susanto
Milo Veldt z.v. J.J.M. Veldt en 
E.E. Boekel
Keet L. Stuifbergen d.v. R. 
Stuifbergen en C. de Haan
Huub G.J. Schuijt z.v. A.J. Schuijt 
en J.W. Jansen
Ryan van Velzen z.v. M. van Velzen 
en K. Piening
Maud Karels d.v. M. Karels en A.P. 
Molenaar
Belén E.M. Caso d.v. J.M. Caso en 
R.M. Meredith
Bram van Blokland z.v. G.J. van 
Blokland en I.L. Prinse

Sean van Dasselaar z.v. R. van 
Dasselaar en F. Brandt

Huwelijken / geregistreerde part-
nerschappen:
M.R. van Oort en A. Sengers
M.J.A. Wiersema en I.M.J. Kuijper

Burgerzaken
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www.heiloo.nl

Voor vrouwen die stappen willen zetten op de arbeidsmarkt, zelfontwikkeling en 
financiële zelfstandigheid organiseert het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 
(RPA) Noord Holland Noord ‘Kracht on Tour’. In oktober en november zijn er 
bijeenkomsten en inspirerende workshops in Hoorn, Alkmaar en Schagen. Kijk 
voor meer informatie en aanmelden op www.krachtontournhn.nl.

Iedere inwoner van onze gemeente die wordt geholpen of verzorgd door een mantelzorger, kan hem of haar tot 1 oktober 
aanmelden voor de ‘mantelzorgwaardering 2018’. Mantelzorgers die bekend zijn bij de gemeente hebben een brief 
ontvangen over de mantelzorgwaardering.

Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met hun inzet zorgen mantelzorgers 
ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom 
kunnen zij van de gemeente een blijk van waardering krijgen in de vorm van een cadeaubon. De mantelzorgwaardering is 
geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die zij boden in 2018.

Voor wie is een mantelzorgwaardering bedoeld?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2018 minstens drie maanden intensief voor een ander hebben 
gezorgd. De aanvrager moet wonen in de gemeente Heiloo. Ook mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantel-
zorg krijgen, kunnen iemand voordragen. Deze mantelzorger(s) mogen ook buiten de gemeente wonen.

Hoe kun je een mantelzorger aanmelden?
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het aanmeldformulier mantelzorgwaardering 2018 een of meerdere mantelzor-
gers aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 1 oktober 2018 worden opgestuurd naar de gemeente. Het adres staat op 
het aanvraagformulier.  

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst eerst de aanvraag. Er wordt maximaal één waardering per huisadres verstrekt. Is de aanvraag 
terecht, dan ontvangt de mantelzorger ruim voor de feestdagen een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar 
goede zorgen. Er zijn drie bonnen, waaruit kan worden gekozen. De hoogte van de cadeaubon wordt begin november 
bepaald. 

Aanvraagformulieren
Formulieren kunt u vinden op de gemeentelijke website www.heiloo.nl/mantelzorgwaardering  afhalen bij de balie in het 
gemeentehuis of tijdens het spreekuur van het Sociaal Team.

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen op een veilige 
en verantwoorde manier. Dat thuistechnologie daarbij kan helpen, is lang niet 
bij iedereen bekend. Daarom is de ‘Keuzewijzer’ ontwikkeld. Om inwoners, 
mantelzorgers en professionals inzicht en overzicht te geven in thuistechnolo-
gie oplossingen. In een paar klikken via http://keuzewijzer.info geeft de wijzer 
onafhankelijk advies op maat. 

Inzicht, overzicht, passende oplossingen en onafhankelijk advies
Thuistechnologie werkt alleen als het persoonlijk en op maat wordt ingezet. 
Een succesvolle inzet hangt af van vele factoren zoals de leef- en woonsitu-
atie, de nabijheid of beschikbaarheid van hulp of beperkingen. De inzet van 
thuistechnologie voor bijvoorbeeld iemand die samenleeft met een partner 
met beginnende dementie, ziet er anders uit dan voor een alleenwonende 
persoon die bijvoorbeeld slechthorend is. De wijzer ‘inventariseert’ daarom 
de situatie en de behoeften en laat zien welke technologie hierbij kan helpen. 
Alleen passende oplossingen, die voldoen aan de belangrijkste keurmerken, 
worden getoond in een overzicht met leveranciers van de getoonde oplos-
singen. De Keuzewijzer kan prijzen en waarderingen opvragen en ‘handige 
adressen’ uit de regio tonen voor bijvoorbeeld begeleiding bij installatie. Het 
inzicht, het overzicht en het advies zijn onafhankelijk. 

> Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u kijken op de Keuzewijzer: http://keuzewijzer.info 
U kunt ook met vragen en voor meer informatie terecht bij de klantenservice 
van ThuisSignaal, telefoonnummer 06 123 967 30 of info@thuissignaal.nl 

Vraag een cadeaubon voor
een mantelzorger aan

Langer zelfstandig 
thuiswonen
met Thuistechnologie

U kunt de jaarlijkse folder voor de Open Monumentendagen op 8 en 9 septem-
ber weer op meerdere plaatsen ophalen. U kunt hem afhalen in het gemeente-
huis, de bibliotheken en de VVV-informatiepunten. 

Het monumentenweekend staat in het thema “In Europa”. Heiloo sluit op dat 
thema aan door aandacht te vragen voor het schijnvliegveld dat in de oorlogstijd 
werd aangelegd in Heiloo om de bezetter te misleiden. Verder heeft de gemeen-
te een overzicht gemaakt van locaties die wijzen op al vanaf de prehistorie aan-
wezige contacten met andere Europese landen. Ook deze folder is af te halen 
aan de balie in het gemeentehuis. Behalve deze op Europa gerichte thema’s 
zijn er in het weekend ook weer veel ‘oude bekenden’ geopend. De gemeente 
wenst u veel plezier in het Open Monumentenweekend.

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Kracht on Tour in 
oktober en november

Folder Open Monumentendag weer 
beschikbaar

‘Heeren van Egmont’  
blijft nog even

Dorpsraad zoekt nieuwe 
generatie bestuurders

EGMOND AAN DEN HOEF - De foto-expositie van de Heeren van Egmont van  
fotograaf Ab Baart blijft nog even! Alles in het kader van het Lamoraaljaar.

Kwam u er nog niet aan toe, of bent u het vergeten? Dan heeft u nu nog de kans om 27 pa-
nelen van 70 x 100 cm van excellente kwaliteit te bezichtigen. De uitbeelding van vroegere 
edelen van het slot, aan de hand van oude afbeeldingen en het Vechtvolk na het beleg in 1517 
door Gelderse troepen. Ook is er de Lamoraalafdeling van Jos Hof. Deze afdeling blijft het 
hele jaar te bezichtigen.

Tot en met zondag 23 september kunt u op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur 
terecht. We zijn op weg naar de 5000ste bezoeker! De locatie is Huys Egmont aan de  
Slotweg 41 in Egmond aan den Hoef.

EGMOND AAN DEN HOEF - De Dorpsraad Egmond aan den Hoef is een belang-
rijk overleg- en afstemmingsorgaan voor de Hoevers onderling maar ook voor de 
Hoevers naar de Raad en de ambtenaren van de gemeente Bergen. De huidige 
bestuurders van de Dorpsraad zijn allen van dusdanige leeftijd dat zij zich niet 
langer representatief achten een reële doorsnede van de Hoever bevolking te zijn. 
Reden waarom zij besloten hebben dat het tijd is om het stokje door te geven aan 
vertegenwoordigers van jongere generaties, gezinnen met kinderen en samenwo-
nenden.

Het volgende DorpsraadCafé van 17 oktober 20.00 uur in het dorpshuis Hanswijk zal dan ook 
voornamelijk in het teken staan van continuering van de Dorpsraad. Kandidaat-bestuursleden 
die zich daar en in de periode daarna aanmelden kunnen dan op de Algemene Ledenvergade-
ring van 21 november in functie worden gekozen onder aftreden van de oude garde. Wij roepen 
de inwoners van de Hoef op eens te overwegen of u zelf voor zo’n bestuursfunctie in aanmer-
king wilt komen of anders kunt u wellicht uw partner of ander familielid hiervoor enthousias-
meren. Voor nadere info over de Dorpsraad en contactgegevens zie www.dorpsraadegmond 
aandenhoef.jouwweb.nl.
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REGIO - Al een aantal jaar 
organiseert de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland excur-
sies voor de jeugd. Deze worden 
begeleid door minimaal twee 
ervaren vogelaars van de vogel-
werkgroep. Zij laten graag zien 
dat naar vogels kijken leuk en 
spannend kan zijn.

De najaarsexcursies staan in het 
teken van de vogeltrek. In de win-
ter worden nestkastjes getimmerd, 
braakballen geplozen, of worden 
vogels gefotografeerd of gete-
kend. Ook wordt er gezocht naar 
bosuilen. In het voorjaar is er een 
ganzen-, weidevogel- en zangvogel-
excursie. Het seizoen wordt afgeslo-
ten met een excursie huiszwaluwen 
tellen. Een gevarieerd programma 
dus.

Deelname is gratis en lidmaat-
schap van de vogelwerkgroep is 
niet verplicht. De eerstvolgende 

excursie is op zondag 9 september. 
Vertrek is aan de achterkant van 
station Castricum, waarvandaan 
naar de Waterberging Noorderveld 
wordt gefietst. Hier wordt gekeken 
naar de vogels die op weg zijn naar 
hun overwinteringsgebied in het 

zuiden. Wil je mee? Meld je dan aan 
via jongerenexcursies@vwgmidden-
kennemerland.nl. Kijk voor meer 
informatie op de jongerenpagina 
van www.vwgmidden-kennemer-
land.nl of bel met Cees Baart, tel. 
06-43677458.

De groenpootreiger.        Foto: Cees Baart

R E G I O

Vogels kijken met de jeugdvogelclub

‘Dementie en juridische zaken’
REGIO - Alzheimer Noord-
Kennemerland organiseert op 
woensdagavond 19 september 
een Alzheimer Café in Alkmaar 
over het onderwerp: ‘Dementie 
en juridische zaken’.

Hoe neem je beslissingen en wie 
kan je daarbij helpen? Wat zijn 
wilsbekwaamheid, mentorschap, 
bewindvoering, curatele, levens-
testament? Pascalle Schmitz, case-
manager van Geriant, verzorgt de 
inleiding en gaat in op al uw vragen. 
Het Alzheimer Café is bedoeld voor 

mensen met dementie, hun naasten, 
belangstellenden, hulpverleners en 
iedereen die in het onderwerp is 
geïnteresseerd. De inleiding begint 
om 19.30 uur en voor die tijd staan 
(gratis) koffie of thee voor u klaar.

U bent van harte welkom in: 
Wijkcentrum Mare Nostrum, 
Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar. 
Om ongeveer 21.00 uur wordt de 
avond afgesloten. Inlichtingen: 
Samantha van Staten, Tel.: 
06-40782561. Aanmelden is niet 
noodzakelijk.

Tentjes op het 
schoolplein…

EGMOND AAN DEN HOEF - Je 
juf of meester uit de tent lok-
ken... Maandagochtend 3 sep-
tember mocht en kon het voor 
één keertje bij De Boswaid. 

Letterlijk zelfs, als ludieke start 
van het nieuwe schooljaar. Hilariteit 
alom als leerlingen en ouders niets-
vermoedend na zes weken zomer-
vakantie het plein betreden en 
daar enkele tentjes en een waslijn 
vol wapperend wasgoed aantref-

fen. Zijn het verdwaalde toeristen 
die zijn uitgeweken naar De Hoef? 
Is het een minifestival? Als verras-
sing kropen vervolgens enkele leer-
krachten hun tenten uit. Zij konden 
niet wachten en wilden zo vroeg 
mogelijk op school zijn. “Na een 
heerlijke vakantie, hebben we weer 
superveel zin in het nieuwe school-
jaar!’’ aldus een van de juffen. Nu 
maar hopen dat ze net zo uitgerust 
en uitgeslapen zijn als de meeste 
leerlingen! De Boswaid is van start!

Leerlingen van De Boswaid lokten de leerkrachten letterlijk 
uit de tent.  Foto: aangeleverd

Bridgeclub Egmond zoekt leden
DE EGMONDEN - Bridgeclub 
Egmond heeft een nieuwe 
speelzaal. De club speelt nu bij 
Herberg Binnen (voorheen Het 
Wapen van Egmond-Binnen).

De bridgeclub heeft tientallen 
jaren met veel plezier bij het Rode 
Hert gespeeld, maar die locatie is 
gesloten. De bridgers zullen zich 
echter welkom voelen bij eigenaar 
Robert Haagen van Herberg Binnen. 
Een nieuw seizoen met een nieuwe, 
ruime en frisse zaal en nieuwe kan-
sen. Veel meer kunnen bridgers zich 
niet wensen. Toch heeft de bridge-
club nog een wens: nieuwe leden.

Bij vrijwel alle bridgeclubs in 
Nederland loopt het ledenaantal 
terug. Bij Bridgeclub Egmond is dat 
niet anders. Doodzonde, want brid-
gen is niet alleen veelzijdig. Het is 
een welkome prikkel voor de her-

senen. En bovendien is het is ook 
een sociaal spel. Het spelplezier en 
een ontspannen sfeer staan voorop 
bij Bridgeclub Egmond. Iedereen 
speelt met een partner. Met deze 
partner ontmoet je op een avond 
zeven andere bridgeparen met wie 
je samen aan tafel zit. Hoe leuk kan 
het zijn?

Wie de beginselen van het brid-
gen onder de knie heeft kan zonder 
problemen meedoen. Spelers op 
elk niveau zijn welkom. Bridgeclub 
Egmond heet u graag welkom voor 
een vrijblijvende kennismaking. U 
kunt contact opnemen met Corine 
de Raadt-Zwart op 072-5065043 of 
mailen naar corinebridge@quick-
net.nl. Herberg Binnen (voorheen 
Het Wapen van Egmond-Binnen) 
is gevestigd aan de Herenweg 59 in 
Egmond-Binnen. Speelavond: dins-
dag van 19.30 tot ca 22.30 uur.

Het was een gezellig en kleurrijk spektakel tijdens Timmerdorp Akersloot.  Foto: aangeleverd

Bonte kermis in Akersloot!
AKERSLOOT - Met het omgooi-
en van een grote stapel blikken 
werd afgelopen woensdag het 
22e Timmerdorp geopend. 

Ruim 200 kinderen gingen direct 
enthousiast aan de slag met hamer, 
zaag, spijkers en heel veel hout. Zo 
ontstonden er snel prachtige ker-
misattracties zoals ballengooien, 
touwtrekken, spookhuizen en bots-
auto’s, maar ook gezellige kroegjes! 

Voor de verdere aankleding doken 
de kinderen de creatent in, zodat 
hun attractie helemaal perfect werd. 
Daarnaast konden de kinderen zich 
ook nog te goed doen aan vele lek-
kernijen en leuke spellen. Alles rond 
het thema kermis.

Op vrijdagavond zijn alle hutten 
bewonderd door de vaders, moe-
ders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s 
en overige familie tijdens de bonte 

avond. Behalve hutten bekijken was 
het deze avond ook genieten van de 
prachtige optredens.

Kinderen, vele vrijwilligers en 
sponsoren, de organisatie heeft net 
als jullie weer ontzettend genoten 
van het Timmerdorp en wil jul-
lie ook allemaal weer bedanken. 
Meer foto’s staan op onze website 
www.timmerdorpakersloot.nl en de 
Facebookpagina!

Katerloop op zondag 9 september
LIMMEN - De Limmer IJsclub 
organiseert alweer voor de 
38ste keer de Katerloop, dit jaar 
in samenwerking met de Heeren 
van Limmen. Deze kleinscha-
lige en gezellige loop slingert 
aan de oostkant door Limmen 
en is geschikt voor jong en oud. 
De Katerloop kan in 5 of 10 km 

gelopen worden en er zijn weer 
prijzen voor de beste drie lopers 
per categorie.

Dit jaar wordt door de Heeren 
van Limmen nog een extra prijs uit-
gereikt aan de snelste deelnemer 
die zowel de Kermisrun op zaterdag 
als de 10 km Katerloop op zondag 

volbrengt; een nieuwe uitdaging dus 
voor de echte bikkels.

Voor de kinderen is er ook weer 
een leuke route bedacht, zij ontvan-
gen uiteraard weer een verrassing. 
De kinderen lopen in 2 sessies: kin-
deren tot en met 8 jaar en kinderen 
van 9 tot en met 12 jaar.

Uiteraard zijn er ook prijzen voor 
de beste drie lopertjes per leeftijds-
categorie. De kinderen hoeven zich 
niet in te schrijven maar kunnen 
zich gewoon melden bij de Heeren 
van Limmen.

Datum: Zondag 9 september.
Jeugdloop: Melden vanaf 09.30 
uur bij de Heeren van Limmen. 
Start 10.00 uur bij de Heeren van 
Limmen. Deelname gratis.
Katerloop: Inschrijven vanaf 09.30 
uur bij de Heeren van Limmen. Start 
10.30 bij de Heeren van Limmen. 
Inschrijfgeld € 3.

Tot zondag 9 september. De 
Limmer IJsclub rekent weer op jul-
lie komst.Foto: aangeleverd
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EASYSLIM.NU IS DE 
GROOTSTE VAN HEEL 

NEDERLAND MET MEER DAN 
50 VESTIGINGEN! 

Afslanken zonder jouw 
levensstijl aan te passen, 

BIJ EASYSLIM.NU KAN HET! 

Is de weegschaal je 
vijand geworden?

Wil jij graag afslanken, 
maar wil diëten niet lukken?

Kennis-makingsactie:van €69,-voor €39,-!geldig t/m 30 oktober 2018.

Easyslim.nu Limmen 06-85852603 limmen@easyslim.nu
Easyslim.nu Egmond 06-36320962 egmond@easyslim.nu

Of boek nu online via www.easyslim.nu

23 sept FUSE
 Een live beleving van jazz, pop en klassiek.

29 sept BEATRICE VAN DER POEL & TIM EIJMAAL
 Bloedmooi concert vol weemoed, Blues en poëzie.

05 okt STEF BOS SOLO
 Koffer vol songs gespeeld zoals ze ooit zijn geboren.

06 okt DE LOFSTEM & SKOTWAL IN CONCERT
 Dubbel West-Fries genieten. 

07 okt ORATORIUMKOOR HEILOO
 Groeten uit Leipzig van Bartholdy en Bach.

20 okt AMSTERDAM KLEZMER BAND
 Zevenkoppige klezmermonster.

21 okt LAZY SUNDAY DINER MET YVONNE WEIJERS
 NederJazz, Latin en heerlijk eten. 

27 okt SHOWHERO DI FIORENTINA THEATER
 Showhero artiesten & Maan, Og3ne, Sanne Mallan.

02 nov LAVINIA MEIJER HARPISTE VAN WERELD KLASSE
 Ode aan Philip Glass.

03 nov WILLIBRORDUSLEZING
 Door Paul Scheffer

04 nov KOOR SWING
 Theater concert vreemde zaken.

10 nov SWEELINCK BAROKORKEST
 Sprankelende symfonieën uit Oostenrijk en de Bohemen.

11 nov BARBERSHOP SINGING HEERHUGOWAARD
 Love is all you need. Close harmony.

16 nov CHARLOTTE HAESEN & HET TOBALITA STRIJKKWARTET
 Café des Chansons.

17 nov ZIM OP TOON
 Liedjes van Toon Hermans met o.a. Petra Berger.

1+2 dec HUIS VAN THEATER
 Pinter’s Omerta 2 korte werken van Harold Pinter.

07 dec VERBRAAK | VAN BIJNEN
 Endless road. Multi-instumentalisten zoals nooit gehoord.

09 dec LAZY SUNDAY; LA LUNFARDITA
 Cross-over van Tango en Manouche met tapas op tafel.

16 dec STILLE NACHT AM SILBERSEE
 Literaire en muzikale vertelling van Anna Enquist.

24 dec DE MEISJES MET DE WIJSJES
 Kerstavond voor het hele gezin! Brood en bal na.

PROGRAMMA 2018

INFO & 
KAARTEN CULTUURKOEPELHEILOO.NL

CULTUURKOEPEL HEILOO

K E N N E M E R S T R A A T W E G  4 6 4
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15 sept

16 sept

24 dec

22 dec

14-15 
sept

TIM KNOL
Willibrordus Draait ANDERS door met nog veel meer

HANS DORRESTIJN
Willibrordus Draait ANDERS door met nog veel meer

DE MEISJES MET DE WIJSJES
Kerstavond voor het hele gezin! Brood en bal na.

KOEPELSCRATCH
Händel’s Messiah door/met het Oratoriumkoor

WAAN LOCATIETHEATER
De Theaterbeweging met 5 scènes op 5 bijzondere locaties
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Funkey bij H.V. De 
Terriërs

HEILOO - Funkey is voor kin-
deren van 4 en 5 jaar (kinderen 
uit groep 1 en 2 van de basis-
school), om ze spelenderwijs 
kennis te laten maken met de 
hockeysport. Een mooie manier 
voor jonge kinderen om in team-
verband te leren sporten.

Het programma is gericht op 
het aanleren van motorische en 
sociale vaardigheden. De KNHB 
heeft een programma vol sport, 
spel en ‘knotsgekke oefeningen’ 
opgesteld, waar wij tijdens de 
Funkeytrainingen gebruik van 
maken.
Uw kind is van harte welkom.

We starten zondag 9 september 
met een (vrijblijvende) inlooptrai-
ning van 10.00 tot 11.00 uur op de 
velden van HV de Terriërs. De regu-
liere Funkeyronde duurt 10 weken 
(incl. de inlooptraining) en is bijna 
elke zondag van 10.00 tot 11.00 uur. 
De kosten van een Funkeyronde 
bedragen € 50 per kind.

Voor meer informatie: funkey@
hvdeterriers.nl, www.hvdeterriers.
nl

De deelnemers aan de Terriërs Clinic Nederlands Elftal.  Foto: aangeleverd

Terriërs opent seizoen 
met internationals Thierry Brinkman 

en Jonas de Geus
HEILOO - “Mag ik een handte-

kening?” Natuurlijk mocht dat. 
Met een handtekening van Jonas 
de Geus en Thierry Brinkman op 
shirt, stick of bidon sloot de jeugd 
van de Terriërs een geslaagde hoc-

keymiddag af. Business Club Black 
& Yellow organiseerde samen met 
Rabobank Kennemerland afgelo-
pen zaterdag een clinic voor de C 
en D-jeugd. Bekende toppers uit het 
Nederlands team, Thierry Brinkman 

van Bloemendaal en Jonas de Geus 
van Almere, leerden 85 enthousi-
aste kinderen de nieuwste trucjes 
en technieken om een flitsende sei-
zoenstart te maken.

De jeugd heeft genoten tijdens de clubkampioenschappen.
 Foto: aangeleverd

Ook bij TC Heiloo United 
starten de lessen weer

HEILOO - De schoolvakanties 
zitten erop. De jeugd van TC 
Heiloo United heeft de vakan-
tie afgesloten met de clubkam-
pioenschappen voor de jeugd. 
Deze week starten ook bij de 
tennisclub de lessen weer, voor 
jeugd en senioren.

Tijdens de clubkampioenschap-
pen voor de jeugd is in alle leef-
tijdscategorieën gestreden om de 
titel. Naast tennis stonden er ook 
allerlei andere sportieve en gezellige 
activiteiten op het programma. Een 
van de hoogtepunten was de padel-

clinic die onze eigen trainer Robin 
Houtenbos gaf bij TC Daalmeer.

Afgelopen maandag zijn de les-
sen weer begonnen. Het gaat om 
de laatste lessen in de zomerreeks. 
Inmiddels is ook de inschrijving 
voor de winterlessen geopend voor 
jeugd en voor senioren.

Wil je ook tennissen? Meld je dan 
nu aan als lid, dan kun je je deze 
weken nog inschrijven voor de win-
terlessen. Voor meer informatie zie 
www.tcheiloounited.nl.

Foto: aangeleverd

Open Egmondse Tennis 
Kampioenschappen

EGMOND AAN DEN HOEF - Op 
het park van tennisvereniging 
TC Hogedijk worden van 15 
t/m 23 september voor de 7de 
keer de Open Egmondse Tennis 
Kampioenschappen gehouden.

Het initiatief om wat meer leven 
in de ‘tennisbrouwerij’ te brengen, 
zonder eventuele gevolgen voor je 
tennisrating en de verplichting om 
lid van een vereniging te zijn, voor-
ziet in de behoefte om wat meer 
‘recreatief’ (natuurlijk wel met spor-
tieve strijd, maar niet met ‘het mes 
tussen de tanden’) wedstrijden te 
gaan spelen.

Derper, Hoever, Binder en 
leden van TC Egmond aan Zee, TC 
Hogedijk of TV Wimmenum zijn 
bij deze vanzelfsprekend uitgeno-

digd om mee te doen. Maar heb je 
wat met de Egmonden, tennis je 
misschien ergens anders of zou je 
het wel weer eens willen proberen 
(natuurlijk wel wat tenniservaring 
gewenst!), ook dan is dit een uitge-
lezen mogelijkheid om in een gezel-
lige sfeer een aantal wedstrijden te 
spelen in poule-vorm.

Vanzelfsprekend zorgen we 
ervoor dat je je na het tennissen ook 
‘thuis’ voelt op het park, want gezel-
ligheid achteraf is net zo belangrijk 
als het potje tennis.

Aanmelden voor de Open 
Egmondse Tennis Kampioen-
schappen kan via www.toernooi.
nl tot en met uiterlijk 9 september. 
Inschrijven is mogelijk (vanaf 18 
jaar) in de volgende speelsterkteca-
tegorieën: 5, 6, 7, 8/9, 6 50+ en 7 50+ 

in enkel, dubbel en mix.
Uiteraard kan/mag je met je vaste 

maatje meedoen, maar misschien is 
het wel leuk om een keer iemand 
anders te vragen die ergens anders 
tennist of al even gestopt is. Wil je 
dubbelen of mixen maar heb je geen 
maat, stuur dan een e-mail naar 
tchogedijk@quicknet.nl en wij gaan 
ons best doen om een tennismaatje 
te vinden.

De organisatie probeert natuurlijk 
zoveel mogelijk rekening te houden 
met de individuele wensen (bijvoor-
beeld voor wedstrijden van voetbal-
lers). Uitgangspunt is daarbij wel 
dat het voor iedereen ‘werkbaar/
plezierig’ moet blijven. Als jullie je 
(weer) aanmelden, dan wordt het 
vast weer een mooie tennisweek. 
Tot dan!

Introductielessen wielerbaan
REGIO - Op zaterdag 8 septem-
ber organiseert Sportpaleis 
Alkmaar in samenwerking met 
haar partners de kick-off van 
het nieuwe baanseizoen. 

Gedurende deze kick-off worden 
zowel voor gevorderde renners als 
voor beginners introductielessen 
verzorgd op de wielerbaan. Alle 
liefhebbers van de baansport, met 
of zonder ervaring en met of zon-
der fiets, zijn uitgenodigd om deel 
te nemen aan de introductielessen 
tijdens de kick-off. Roy Lennings, 
hoofd locatie Sportpaleis Alkmaar: 
“Wij horen regelmatig van bezoe-
kers dat ook zij weleens de kick van 
het baanwielrennen willen ervaren. 
Fietsen over onze houten baan op 
een echte baanfiets zonder versnel-

lingen en zonder remmen. Tijdens 
deze kick-off is dat voor iedereen 
mogelijk.” Deze dag wordt mede 
mogelijk gemaakt door BEAT 
Cycling en Fietsspecialist Kroone 
Liefting.

Sportpaleis Alkmaar opent haar 
deuren op 8 september om 09.30 
uur. De lessen starten om 10.00 uur 
en duren 1,5 uur. Daarna is er de 
mogelijkheid om zelf een half uur te 
fietsen op de baan. De kosten voor 
deze introductie bedragen € 10 voor 
de fietshuur, te betalen op de dag 
zelf voorafgaand aan de clinic. De 
minimumleeftijd voor deze lessen is 
18 jaar. 

Meer informatie is te vinden 
op de website, www.sportpaleis 
alkmaar.nl/kickoff.



Het komende weekend staat weer in het teken van de landelijke Open 
Monumentendagen. Het thema is dit jaar “In Europa”, een actueel the-
ma waar ook Heiloo op aansluit. De openingshandeling door wethou-
der Rob Opdam vindt plaats op zaterdag om 10.00 uur in de Verha-
lenkamer op het GGZ-terrein, waarna hij met deskundigen en overige 
geïnteresseerden naar het vroegere schijnvliegveld aan de Vennewaterweg 
fietst.   Het schijnvliegveld is een relict van een vroeger Europees contact waar we  

liever niet aan herinnerd willen worden, maar er zijn gelukkig ook  nog vele po-
sitieve  contacten geweest. Al vaaf de prehistorie zijn er banden met allerlei 
landen in Europa geweest.ndere bijzondere Europese sporen zijn het laby-
rint van Chartres bij de RK Kerk en de houten blokhuizen uit het vroegere  
Opper-Silezië. Behalve deze aan het thema verwante zaken, zijn ook de “oude 
bekenden” weer geopend. Hieronder vindt u ze vermeld. Wij wensen u veel  
plezier in het Open Monumentenweekend!

OpenMonumentendagen
ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 SEPTEMBER

LANDGOED WILLIBRORD,  
Kennemerstraatweg 464
De H. Willibrord, de eerste bisschop van ons land, is ook 
de schutspatroon van Heiloo. De keuze van zijn naam 
voor het R.K. psychiatrisch ziekenhuiscomplex, dat in 
1927 gesticht werd op het vroegere landgoed Ypestein, 
lag dus voor de hand. Sinds de fusie met een aantal 
andere instellingen voor geestelijke volksgezondheid 
in 1997 is de oude functie voor een deel gehandhaafd, 
terwijl een ander deel  werd ingericht voor algemene en 
culturele doeleinden.  Deze laatste bestaan uit verschil-
lende onderdelen, die dit weekend bezocht kunnen 
worden. 

De monumentale gebouwen op het terrein zijn ont-
worpen door H.J.W. Thunnissen en J.B. Hendricks in 
traditionele stijl. Ze omvatten acht paviljoens, een 
hoofdgebouw, een kapel  en een aantal dienstwoningen. 
Het hoofdgebouw is herbestemd tot bedrijfsverzamel-
gebouw, de kapel werd Cultuur-koepel (zie hierna), het 
paviljoen Cornelius is verbouwd tot appartementen en 
er zijn ook nieuwe wooncomplexen neergezet. 

Er is een theeschenkerij ‘De Trog’, een restaurant ‘Keuken 
met Karakter’ en maar liefst vier museale instellingen 
hebben hier onderdak gevonden (zie hierna). Bij het hier 
tevens gevestigde VVV-informatiepunt kan men alles 
over het landgoed te weten komen. Nieuw is de wandel-
route die Willibrordus verbindt met de landgoederen Ter 
Coulster en Nijenburg. Inlichtingen: www.landgoedwil-
librordus.nl

EXPEDITIE RIJKSMONUMENT LANDGOED 
Landgoed WiLLibrord, KennemerstraatWeg 464
opensteLLing: openbaar toeganKeLijK. Zaterdag en Zondag om 
11 en 14 uur vanuit de haL van het hoofdgebouW

Ontdek het Landgoed onder begeleiding van een 
expeditieleider: de geschiedenis en de huidige ontwik-
kelingen.

Een expeditie start ter gelegenheid van het monumen-
ten weekend in het hoofdgebouw, een rijksmonument. 
Na een rondleiding door het gebouw neemt de expedi-
tieleider je mee naar buiten voor een wandeling over het 
Landgoed. Je komt langs de monumentale gebouwen 
en plekken. Met de expeditieleiders wandel je ruim een 
uur over het Landgoed Willibrordus. Je komt ook in de 
Verhalenkamer. 
Verhalenkamer Willibrordus voert haar bezoekers langs 
de vele verhalen over het verleden en het heden van de 
psychiatrie. Er is uiteraard specifiek aandacht voor de 
rijke geschiedenis van deze bijzondere locatie. Het Land-
goed Willibrordus is al meer dan vijfentachtig jaar een 
bruisende plek; ‘gesticht’ aan de rand van het dorp, maar 
tegenwoordig opgenomen in het culturele en recrea-
tieve hart van Heiloo!
Waar de psychiatrie vroeger in isolement werkte maakt 
ze tegenwoordig deel uit van de maatschappij en heeft 
betrekking op alle mensen. Aan dit besef draagt de 
Verhalenkamer op verrassende, creatieve en educatieve 
wijze bij, bijvoorbeeld door het laten vertellen van Her-
stelverhalen. De 
Verhalenkamer 
levert zodoende 
een positieve 
bijdrage aan de 
de-stigmatisering 
van mensen met 
een psychiatri-
sche kwetsbaar-
heid.

GEDENKPLAATS OASE VAN RUST 
Landgoed WiLLibrord, KennemerstraatWeg 464
opensteLLing: openbaar toeganKeLijK

Dit voorjaar vond een renovatie plaats van de oude 
begraafplaats op het terrein. Deze is in gebruik geweest 
van 1930 tot 1968. Er liggen ruim zevenhonderd perso-
nen begraven: patiënten, broeders, artsen en rectoren. 
Een rector van de Stichting gaf eens te kennen dat hij 
geen andere plaats wist waar zoveel verdriet én moed, 
wanhoop én uithoudingsvermogen begraven lagen. 
De begraafplaats gaat nu verder onder de naam Oase 
van Rust, met rechts vooraan een stilteplek, gemarkeerd 
door een klein monument.

VERHALENKAMER,  
Landgoed WiLLibrord, KennemerstraatWeg 464
opensteLLing op Zaterdag 8 en Zondag 9 september  
van 11.00 tot 16.00 uur

Tot medio 2016 was in één van de paviljoens het Muse-
um Willibrordus ondergebracht, dat de geschiedenis van 
de instelling en van de psychiatrie in beeld bracht. De 
collectie is overgedragen aan Het Dolhuys, het ‘Nationaal 

Museum voor de Geest’ in Haarlem, maar Heiloo blijft als 
depot functioneren. De historie van de Willibrordusstich-
ting wordt nu verteld in de ‘Verhalenkamer’, waar tevens 
aandacht wordt gegeven aan de huidige ontwikkelingen 
in de psychiatrie, met inbegrip van maandelijkse herstel-
verhalen van (ex-)cliënten. Er is een permanente expo-
sitie ‘Waanzin in de wereldliteratuur‘ met een groeiende 
verzameling romans. In mei j.l. opende de tentoonstel-
ling ‘Vingerverfsels’ over creatieve therapie in de jaren 
1950 en beeldende therapie nu. Inlichtingen: www.
verhalenkamerwillibrordus.nl
 
ARCHEOLOGISCH MUSEUM BADUHENNA 
Landgoed WiLLibrord, KennemerstraatWeg 464
opensteLLing op Zaterdag 8 en Zondag 9 september  
van 11.00 tot 17.00 uur

Het Archeologisch Museum Baduhenna ontleent zijn 
naam aan een woud in deze omgeving, waar in 28 n.C. 
slag is geleverd tussen de Romeinen en de Friezen. Het 
herbergt bodemvondsten die in en rond Heiloo zijn 
gedaan, veelal bij opgravingen waaraan ook leden van 
de gelijknamige werkgroep hebben deelgenomen. Ze 
stammen uit heel Europa: vuurstenen sikkels uit Dene-
marken, een bronzen sikkel uit Griekenland, steengoed 
uit Duitsland, faience uit Spanje, pitten en zaden van 
vruchten uit het gehele Middellandse Zeegebied. In het 
museum wordt verteld over de handelsroutes, waarlangs 
deze producten werden vervoerd en welke plaats Heiloo 
en omgeving daarbij innamen. Inlichtingen: www.badu-
henna.nl

TOVERLANTAARNMUSEUM 
Landgoed WiLLibrord, KennemerstraatWeg 464
opensteLLing op Zaterdag 8 en Zondag 9 september  
van 10.00 tot 17.00 uur

De toverlantaarn is een 17de-eeuwse uitvinding van de 
grote Nederlandse geleerde Christiaan Huygens. Het is 
een voorloper van de moderne projector en het eerste 
apparaat waar men ‘bewegend beeld’ mee kon projecte-
ren. Het is opgezet door Martin Vliegenthart en geves-
tigd in het souterrain rechts onder in het WBC hoofdge-
bouw. De collectie is een van de grootste in Nederland 
en bestaat uit ongeveer 400 toverlantaarns, van zeer 
groot tot speelgoedformaat, en daterende uit de vroege 
18de tot het begin van de 20ste eeuw. Omstreeks 1920 
zijn de laatste toverlantaarns vervaardigd; daarna zijn ze 
verdrongen door de filmprojector. De plaatjes zijn met 
hun bonte kleuren een attractie op zich. Op de Open 
Monumentendagen zijn er doorlopende voorstellingen 
en een workshop toverlantaarnplaatjes tekenen voor 
kinderen. Inlichtingen: toverlantaarnmuseumheiloo@
gmail.com
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HISTORISCH MUSEUM HEILOO
Landgoed WiLLibrord, KennemerstraatWeg 464
opensteLLing op Zaterdag 8 en Zondag 9 september 
van 11.00 tot 17.00 uur

Tijdens de Open Monumentendagen opent ook een 
nieuw museum zijn deuren. De Historische Vereniging 
Oud Heiloo verhuist deze zomer zijn collectie van de 
Oudheidkamer aan de Bergeonstraat naar het nieuwe 
onderkomen op het Willibrordusterrein. Als alles volgens 
plan verloopt zal de eerste tentoonstelling al te zien zijn, 
die gewijd is aan de geschiedenis van de zuivelfabriek 
Melco Heiloo. Later in het jaar volgt de offi  ciële opening. 
In het museum kan de bezoeker dan een tijdlijn volgen 
van 4000 jaar bewoningsgeschiedenis . Bijzondere aan-
dacht zal worden gegeven aan de Kring van Heiloo, een 
literair gezelschap dat in de 19de eeuw in de pastorie 
van ds J.P. Hasebroek bijeenkwam, onder wie Nicolaas 
Beets, W.J. Hofdijk en Truitje Bosboom-Toussaint. Inlich-
tingen: info.oudheiloo@gmail.com

WITTE KERK EN TOREN, 
Heerenweg 32
opensteLLing op Zaterdag 8 en Zondag 9 september van 
11.00-17.00 uur

Willibrord persoonlijk zou omstreeks 720 op deze plaats 
een houten kerkje hebben gebouwd. In de 12de eeuw 
werd begonnen met de bouw van een kerk in tufsteen, 
waarvan nog delen in het schip zichtbaar zijn. Omstreeks 
1200 werd de romaanse toren gebouwd, die in de 15de 
eeuw werd verhoogd in gotische stijl. In die tijd kwam 
ook het dwarsschip tot stand. Na de verwoesting in 1573 
werd alleen het schip herbouwd; de resten van het koor 
werden in 1765 gesloopt. Het  houten tongewelf dateert 
van 1843. Het interieur bevat onder meer herinneringen 
aan de heren van Cats van Ter Coulster (kroonluchters, 
portaalhek, lezenaars en nu gesloten grafkelder). De 
kerk heeft twee orgels: een 18de-eeuws balustradeorgel 
met een in 1966 vernieuwd binnenwerk en een vroeg 
19de-eeuws kabinetorgel. Deze worden tijdens Open 
Monumentendag bespeeld. Op zondag kan ook de 
toren (onder begeleiding) worden beklommen. Tegen 
de kerkmuur bevindt zich de Willibrordusput, die in zijn 
huidige vorm waarschijnlijk nog laatmiddeleeuws is. De 
Stichting Witte Kerk Heiloo streeft ernaar om de kerk 
voor een breed publiek open te stellen, onder het motto 
De Witte Kerk is van ons allemaal! Inlichtingen: www.
wittekerkheiloo.nl

HEILIGDOM ONZE LIEVE 
VROUW TER NOOD, Kapellaan 11
opensteLLing dageLijKs van 8.30 tot 19.30 uur; 
rondLeidingen op Zaterdag 8 en Zondag 9 september 
om 13.00 en 15.00 uur

Het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is de belang-
rijkste bedevaartplaats boven het Noordzeekanaal. Al in 
1409 wordt gesproken van de ‘Capel’ en ‘het putje van 
Heiloo’, ook wel aangeduid als de ‘Runxputte’. Pelgrims 
kwamen van heinde en verre om genezing te zoeken bij 
het zuivere water in de put. Na de verwoesting van het 
geheel in 1573 bleef de aantrekkingskracht bestaan, en 
toen de bron in 1713 ineens weer water gaf ontstond 
een nieuwe bedevaartstraditie. Het huidige complex ver-
rees vanaf 1913 en omvat naast de put een Genadekapel 
en een Bedevaartskerk, beide ontworpen door J. Stuyt, 
een reeks van 13 kruiswegstaties langs een bospad en 
een kloostergebouw van de Congregatie van de Zusters 
Juliaantjes (niet toegankelijk).  Inlichtingen: info@olvter-
nood.nl of www.olvternood.nl

DE HUTKOFFER, Heerenweg 21
opensteLLing op Zaterdag 8 september  en Zondag 9 september 
van 12.00 tot 17.00 uur

De Hutkoff er is een eenvoudige boerenwoning uit het 
einde van de 17de eeuw, waarin veel van de originele 
constructie bewaard is gebleven. Het huisje heeft een 
voor deze streek kenmerkende houten topgevel en bezit 
ook een betegelde schouw. De huidige eigenaars is er 
veel aan gelegen de oorspronkelijke situatie in stand 
te houden; zij hebben onder meer de oude bedsteden 
hersteld. Het glas-in-lood en de kunstwerken die Lucia 
Admiraal in haar atelier in het huisje toont bevatten vaak 
een stukje geschiedenis of een bepaalde symboliek. 
Zij informeert de bezoekers graag over de bijzondere 
verhalen van de Hutkoff er, maar ook over haar werk en 
de gebruikte technieken. Inlichtingen: www.glasatelier-
heiloo.nl

LANDGOED TER COULSTER, 

Kennemerstraatweg 432
opensteLLing dageLijKs tussen Zonsopgang en Zonsondergang

Al omstreeks 1400 is sprake van een Huis Ter Coul-
ster, dat eigendom is van Willem van den Coulster. Dit 
kasteelachtige gebouw werd in 1788 gesloopt. Het 
bijbehorende landgoed kwam in 1808 in handen van de 
familie De Dieu-Fontein Verschuir-van der Feen de Lille. 
Deze familie woonde in Alkmaar in het 18de-eeuwse 
Huize De Dieu in de Langestraat, en bouwde een houten 
zomerwoning op het domein. Deze werd alweer hal-
verwege de 19de eeuw gesloopt. Alleen de theekoepel 
aan de rand van het bos (1891) herinnert nog aan het 
buitenverblijf. De boerderij Ter Coulsterhof verrees op de 
fundamenten van het oude kasteel. De pilaren van het 
toegangshek met de familiewapens, vastgehouden door 
leeuwen,  zijn in 2015 gerestaureerd.  Inlichtingen: www.
tercoulster.nl of tercoulster@gmail.com

PAKHUIS DEKKER, Holleweg 100
opensteLLing: aLLeen te beZiChtigen 
vanaf de buitenKant (het heK staat open)

Het ’Pakhuis Dekker’ werd in 1917 gesticht door Jac. Dek-
ker als opslagruimte voor zijn zaadhandel, en is in twee 
fasen (1928 en 1933) uitgebreid tot zijn huidige omvang 
met het karakteristieke mansardedak. In de Tweede 
Wereldoorlog was ook het kantoor van het bedrijf in het 
gebouw gevestigd, en bood het onderdak aan de kost-
bare bibliotheek van de Abdij van Egmond – en aan een 
drukkerijtje van de illegale pers en bijeenkomsten van 
het verzet. Na het overlijden van Jac. Dekker in 1954 nam 
zijn zoon Jan de zaadhandel over en hield die draaiende 
tot  1986. Daarnaast speelde Jan Dekker als raadslid en 
wethouder een belangrijke rol in de gemeentepolitiek. 
Na een aantal jaren van 
leegstand werd het 
pand door de nieuwe 
eigenaar geheel geres-
taureerd en ingericht 
tot multifunctioneel 
centrum. 
Inlichtingen: www.
pakhuisdekker.nl

Organisatie Open Monumentendagen 
gemeente Heiloo.
Zie voor verdere informatie:
www.heiloo.nl
www.openmonumentendag.nl
www.baduhenna.nl
www.oudheiloo.nl

Folder In Europa is voorafgaand aan het Open
Monumentenweekend verkrijgbaar aan de balie 
van het gemeentehuis en op de dag zelf bij 
Baduhenna en Oud Heiloo
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Uitvaartverzorging Formanoij 
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart 

 

 Uitvaart vanaf € 1.475,- 
 Ongeacht waar u verzekerd of lid bent 
 Thuisopbaring of afscheidscentrum 
 Vrijblijvende voorbespreking 
 Uitvaartdeposito 3% 
 

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN  
Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen 

DAG EN NACHT BEREIKBAAR  
www.uvdf.nl | 06 115 36 587 

 
* 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 

 

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

De leukste  
kringloopwinkel  

uit de regio!
Lamoraalweg 53B

Industrieterrein de Weidjes
Egmond aan den Hoef 

kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

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

laat je groeienwww.fortekinderopvang.nl

OPENING
Kom maandag 17 september om 8:45 
uur naar de opening van Peuteropvang 
Meander!

Peuteropvang Meander 
Meanderschool, De Hucht 2, Heiloo

FOR_Adv_Welkom_131x44mm_FC_A- opening Meander.indd   1 28-8-2018   15:20:24

Mocht je soms erg naar mij verlangen,
Loop dan even in de wind, dan streel ik je wangen.

          Niek

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons 
heeft betekend, geven wij u kennis dat is overleden 

onze lieve pap en opa

Niek Niele
De Weere, 
25 augustus 1930

Saskia & Haico
Dominique & Yvette

Alkmaar,
18 augustus 2018

“Mooie herinneringen waren jouw vrienden 
van het leven” 

Verdrietig laten wij weten dat onze vader, opa en vriend 
na een bewogen leven en zijn liefdevolle 56 

KnipKappersjaren rustig is ingeslapen.

Rust nu maar uit, je strijd is over……

Tom Beentjes
Bergen, 
13 september 1948                                                                                                              
                                           

Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Bas Beentjes
Rijperwaard 47, 1824 JJ  Alkmaar

Wij hebben inmiddels afscheid genomen van Tom.

Alkmaar,
28 augustus 2018

Thans is overleden onze geliefde tante

Liesbeth Jocker - de Bont

Tot op hoge leeftijd strijdbaar en wilskrachtig,  
met oog voor haar medemens.

Zij was onderwijzeres na de oorlog  
te Limmen, daarna in Heemstede, Soestdijk,  

Voorburg/Den Haag en Scheveningen.

Zij is op een prachtige manier 97 jaar geworden

 Namens de familie Stet - de Bont,

 Marianne Ory - Stet 
 “Seldenrusth”,  
 Rinnegom/Egmond-Binnen

Je humor, je verhalen en je liefde, 
wat gaan we je missen.

Met verdriet in ons hart, maar dankbaar voor wat wij 
samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve vader en fantastische opa. Hij was 
er altijd voor ons. Hij was er altijd voor iedereen.

Albertus Schouten 
- Bert -

* Heiloo † Heiloo 
16 juli 1925 1 september 2018

Echtgenoot van Rie Schouten – Houtenbos  † 2013

 Harry en Margreet 
  Anne en Alex 
  Marijke en Mark

 Albert en Anne-Mieke 
  Maylin

 Ruud en Marianne 
  Robin en Maxime  
  Anouk en Nick 
  Astrid

Westerweg 309 
1852 AH  Heiloo

Pap is thuis. 

De Avondwake is woensdag 5 september om 19.00 uur  
in de Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo. Er is dan 
tevens gelegenheid om te condoleren.

We nemen afscheid van hem donderdag 6 september om 
10.45 uur in crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3, 
Schagen.

Een speciaal woord van dank aan allen die hem  
liefdevol hebben verzorgd.



Zin in FIT? Probeer Do-In! 
In een kleine groep met veel 
persoonlijke aandacht leert 
u de basis van Do-In. Meridi-
aanstrekkingen, meditatie en 
ademhalingsoefeningen zorgen 
voor ontspanning, meer balans 
en fitheid. Voor informatie bel 
06-46318915 of kijk op www.
praktijkjohncompas.nl. 

KEYBOARDLES en PIANO-
LES( lichte/pop muziek) door 
CONSERVATORIUM gediplo-
meerde docente in HEILOO 
voor mensen van 7-97 jaar 
www.toetsenstudiodanielle.nl 
072 5323228. Toetsenstudio-
danielle 20 jaar, om dit te vie-
ren krijgen nieuwe leerlingen 
dit hele jubileumjaar de 10e 
les gratis. 

BADMINTONCLUB 55+  gaat 
op woensdag 5 september 
weer beginnen. Dames en 
heren van 55 jaar en ouder 
spelen in de Badmintonhal ‘t 
Vennewater elke woensdag in 
2 groepen van 8.30 - 12.00 uur. 
Wil je ook sportief bezig zijn, 
neem dan gerust je sport-
schoenen mee en kom langs, 
de rest verzorgen wij. 

DEMENTIE? Zoekt u ZORG 
of ONDERSTEUNING? Kijk 
op www.KnooppuntDementie.
nl Of bel di/vr morgen 072 303 
47 67

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

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 

TUINEN TEVEEL WERK? 
Geen tijd? Ervaren tuinlief-
hebber helpt u met deskundig 
tuinonderhoud en het snoei-
werk en winterklaar maken 
van uw tuin. Tel: 06 - 1827 8367 

Gezocht SCHOLIER voor 
werkzaamheden betreffende 
tuin, gazon en terras enz. in 
Heiloo. TEL.06 - 2222 3319 . 

SPORTINSTUIF 55+  Kom in 
beweging en doe met ons mee 
! Iedere donderdag van 14.30 
tot 16.00 uur in Sportcentrum 
Het Vennewater. Tel.info 072-
5333905 

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 

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 collectie gebruikte 
elektrische fietsen v.a. € 500. 
Bosman Tweewielers Wester-
weg 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 

In de tweede en derde week 
van september starten de 
Engelse lessen weer in het 
Trefpunt. Info 533 1297 

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

EMILSEN SALON: Knippen, 
manicure, pedicure, harsen. 
Knippen kids €12, Knippen 
Volw.€17, Haren verven vanaf 
€45, manicure incl.nagellak 
€18,50, pedicure compl.€25, 
gelnagels €35 en kadobonnen 
te koop. Ma t/m Za geopend 
op afspraak. Groenelaan 
1,Heiloo. 06 - 5380 6959 www.
emilsensalon.nl 

Zangles in Heiloo. Privé of 
met twee, kids of volwasse-
nen, beginners en gevorder-
den. Gratis proefles. www.
zingjemee.nl 06 - 4811 6691

 Projectkoor Toute l’Année 
gaat weer zingen. Dit seizoen: 
WHAT A WONDERFUL 
WORLD! Van alles wat: klas-
siek, pop, close harmony. Voor 
bas/bariton, tenor, alt, so-
praan. Zin om mee te zingen? 
Repetitie op maandagavond 
in Heiloo. Mail naar info@
offerhaus-opmaat.nl of bel 
06-14870517

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

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

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

Te huur aangeboden: Ga-
ragebox tussen de Vlei en 
de Kandelaar. 6 x 3 meter, 
voor opslag van auto, boot of 
motor. 110 euro pm. Vochtvrij 
en schoon. Info: Marcus Roos 
06-4604 6344. 

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 

Gevr. KLEDING, schoenen, 
linnengoed en leuke spulletjes 
voor HONG.-ROEMENIE. 
Wordt opgehaald. Fam. Burge-
ring T: 072 - 506 9052
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072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

Lieve pap & mam,
 

Van harte gefeliciteerd met 
jullie 50-jarig huwelijk!

 
Liefs,

Astrid, Jan, Jon, Isa
Linda, Bart, Roos, Puck

Marit, Dennis, Ruby

ELKE WEEK 
HET LAATSTE NIEUWS

DE MOOISTE
AANBIEDINGEN

DE LEUKSTE COLUMNS
HEEL VEEL INFORMATIE 
OVER SPORT & REGIO
GEMEENTE NIEUWS 
CULTUUR & UITGAAN 
VOOR OUD EN  JONG

MISSCHIEN WEL  
IETS TEVEEL…

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

Willibrordus Business Centrum, 
Kennemerstraatweg 464,
tel 072-5330175, Heiloo

MELD JE VADER, MOEDER, OMA, OPA, BUURMAN 
BUURVROUW, BROER, ZUS, NEEFJE EN NICHTJE AAN!

MAIL NAAR INFO@THEATERBENDE-HEILOO.NL
OF APP ROWY: 06 11 17 14 30 

WIJ ZOEKEN JOU!
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je 
leren acteren, zingen en dansen? 
Kom dan auditie bij ons doen!

MEER INFO? WWW.THEATERBENDE-HEILOO.NL
VRAGEN? INFO@THEATERBENDE-HEILOO.NL

De Jongerenbende repeteert elke zaterdag van 
10.30 uur tot 13.30 uur in Muziekschool Heiloo. 

We hebben spelers nodig voor het nieuwe seizoen, dus 
nodigen we jou uit voor een auditie op 
zaterdag 15 september van 10.30 uur tot 13.30 uur. 
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Op zaterdag en zondag is het terrein open om 11 uur 

en starten de activiteiten om 12 uur. 

Het tijdschema met het volledige programma vind u op 

www.willibrordusdraaitdoor.nl

Hier kunnen ook digitaal kaartjes besteld worden.

1 5  e n  1 6  s e p t e m b e r  2 0 1 8
Landgoed Willibrordus  |  Cultuurkoepel Heiloo Oud-Standing Heiloo

Willibrordus Draait ANDERS Door

WAAN ◆ TIM KNOL ◆ HANS DORRESTIJN
Films | Dansen | Zingen | Bewegen | Foodtrucks 

WAAN ◆ TIM KNOLTIM KNOL ◆ HANS DORRESTIJN
Films | Dansen  Dansen | Zingen | Bewegen

Willibrordus Draait Willibrordus Draait Willibrordus Draait Willibrordus Draait ANDERSANDERS Door DoorWillibrordus Draait Willibrordus Draait 

HANS DORRESTIJN
| Zingen | Bewegen | Foodtrucks 

voeding voor de geest

www.willibrordusdraaitdoor.nl

Oase van Rust
Sfeerconcert en ceremonie op de  
begraafplaats Oase van Rust

Zwagers Akoestisch
Zwagers zijn twee muzikanten die 
akoestisch gitaar spelen. Ze spelen 
bij de luifel waar de bar en foodcars 
staan. Als dat geen happy hour is.

Keuken met Karakter
Leer- en werkrestaurant van GGZ 
NHN. Zaterdag en zondag een 
Theatermenu van 17.00 uur tot 
20.00 uur. 

Dansen voor ouderen en 
jonger
Voetjes van de vloer! Henk 
Vasbinder verzorgt gevarieerde live 
muziek met voor ieder wat wils. Kom 
met de hele familie, plezier voor alle 
leeftijden.

Medische Qigong
Ben je snel vermoeid? Pieker 
je veel? Ben je prikkelbaar 
of snel geïrriteerd? Voel je je 
onrustig? Ben je angstig? Heb je 
lichamelijke klachten? Heb je het 
gevoel jezelf continu voorbij te 
lopen? Ben je meer met anderen 
bezig dan met jezelf? Verbeter 
je vitaliteit, ontspan en kom tot 
rust met Medische Qigong. Je 
versterkt je 

Oud Standing Popquiz
Popquizen is leuk! Je kunt meedoen 
met een team van maximaal 6 
personen. Bij voorkeur personen 
van alle leeftijden, dit vergroot 
uiteraard de kans op winnen! De 
middag start met een inloop vanaf 
14.30 uur. Er is een fotoronde waar 
al direct mee gestart kan worden. 
Verder is de middag gevuld met 
muziekfragmenten uit de afgelopen 
80 jaar. Dus allemaal meezingen!

Generatiekoor Mini 
koorscratch
Kleinschalige activiteit: 1 à 
2 liederen instuderen en dan 
opvoeren met pianobegeleiding in 
De Cultuurkoepel.

één-uit-duizend impressies 
van ontmoetingen
‘Mensen maken verhalen. Verhalen 
maken mensen.’ Dit is de leidraad in 
het werk van Pijnacker & Mellink. 
Zij schrijven op locatie in interactie 
met de plek en de mensen die ze 
ontmoeten.

Workshop Toverlantaarn 
Voor kinderen
Vind je het leuk om te kleuren 
en schilderen en heb je een leuk 
verhaal dat erbij verteld moet 
worden. Kom dan naar de Workshop 
Toverlantaarn!

Het verhaal over de cyclus 
van de bij
En wat kan je zelf doen aan 
diversiteit en hulp aan de bijen en 
vlinders. Tijdens de wandeling wordt 
er verteld en vragen beantwoord. 

Postzegel ontwerp-
wedstrijd Hans Ruiter
Er wordt voor de jeugd een postzegel 
ontwerpwedstrijd gehouden. De 
winnaar per leeftijdscategorie 
krijgt als prijs een officieel velletje 
postzegels met zijn eigen ontwerp 
erop! 

Schilderen voor 
kinderen Maak een 
familieschilderij
Vaders, moeders, opa’s en 
oma’s mogen graag assisteren 
om met elkaar een origineel 
familieschilderij te maken. 

Wesam Kareem Ce n’est pas 
la route
De Alkmaarse cineast met 
Syrische achtergrond laat tijdens 
Willibrordus Draait ANDERS Door 
zijn film Ce n’est pas la route in 
première gaan.

Stemmingmakerij in de 
bovenkamer
Een documentaire over Maarten’s 
leven met schizofrenie.

Ervaringsdeskundigen 
Herstelverhalen
Herstelverhalen zijn persoonlijke 
verhalen van kracht en hoop. Van 
vallen en opstaan. Van dromen 
en doelen en een leven voorbij 
diagnoses. 

Weermannen aan het woord 
Hoe wordt weer gemaakt?
Wie stelt het weerbericht samen.? 
Code rood, oranje en groen, draaien 
we door. Hebben we in Noord 
Kennemerland vaste grond onder de 
voeten ?

Hans Dorrestijn
Voor jong en oud
Hans Dorrestijn maakt speciaal voor 
deze gelegenheid een programma 
rondom het thema Ouderen & 
Eenzaamheid. De voorstelling 
is geschikt voor alle generaties, 
grootouders, ouders, kinderen, 
kleinkinderen. Iedereen is welkom!

De Theaterbeweging
WAAN Locatietheater
Waar houdt de filosoof op filosoof 
te zijn en wordt hij waanzinnig?
Sta jij open voor de werkelijkheid? 
Kijk met andere ogen naar de stad. 
Kom op plekken die voor anderen 
gesloten blijven. Ontmoet mensen 
met een bijzonder levensverhaal. Waanzinnige muziek

“ het moet gekker” Lezing en muziek 
door Teunis van der Zwart

Onder de luifel
Hete Pieper
De gepofte snack: Slowcooked – 
Fast Food!

Toffe Tosties
Een ham/kaas voor elke toffe 
peer!

Toffe Peer
Toffe smoothies voor elke toffe 
peer!

IJsmakerij ci Vediamo
Leverancier van ambachtelijk 
schepijs voor iedereen

Mocca d’Or
Hemelse koffie

Tim Knol 
Cut the Wire
Vele shows en 
festivals verder Tim 
speelt nu voor de 2e 
achtervolgende keer op 
Willibrordus Draait 
(Anders) Door.

Toffe Tosties
Een ham/kaas voor elke toffe 
peer!

Toffe Peer
Toffe smoothies voor elke toffe 
peer!

IJsmakerij ci Vediamo
Leverancier van ambachtelijk 
schepijs voor iedereen

Mocca d’Or
Hemelse koffie

Dansen voor ouderen en 

Hans Dorrestijn
Voor jong en oud
Hans Dorrestijn maakt speciaal voor 
deze gelegenheid een programma 

De Theaterbeweging
WAAN Locatietheater
Waar houdt de filosoof op filosoof 
te zijn en wordt hij waanzinnig?
Sta jij open voor de werkelijkheid? 
Kijk met andere ogen naar de stad. 
Kom op plekken die voor anderen 
gesloten blijven. Ontmoet mensen 
met een bijzonder levensverhaal.


