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SuperSchoon Festival:
alles is herbruikbaar
HEILOO - Zondag vond aan de
Ypesteinerlaan het SuperSchoon
Festival plaats. In de stromende
regen opende wethouder Rob
Opdam het festival. Onder het
genot van een hapje, een drankje en livemuziek konden bezoekers zich laten informeren over
duurzame en lokale producten.

Bij De Kamer worden de laatste puntjes op de i gezet.

Aangeleverde foto

De première: het laatste mysterie van
De Kamer onthuld
HEILOO - Het is een drukte van
jewelste in de nieuwe place to
be van Heiloo. De bar staat, de
muren zijn in een stoere betonlook geschilderd, de biertanks
staan op hun plek, schilders en
klussers lopen af en aan.

was ik onderweg naar de zaak en
schoot het even door mijn hoofd:
jochie toch,” vertelt Yassine. “Alles
kwam ineens bij me binnen, ik
dacht letterlijk: Wat is er nou allemaal gebeurd in die twaalf jaar in
Heiloo?”

De eindspurt is van start gegaan
en Yassine en zijn team zetten de
puntjes op de i. Het moment is aangebroken om het laatste mysterie
te onthullen: de opening. “Gisteren

In 1997 kwam Yassine Hanyn vanuit Casablanca naar Nederland. In
Casablanca groeide hij op met vier
vrouwen om zich heen. “Een kind
zonder vader, dat doet iets met je,”

vertelt Yassine. Wellicht is creëren
en inrichten door al deze vrouwelijke invloeden zijn passie geworden. Er is dan ook geen architect
aan te pas gekomen bij de inrichting
van De Kamer. Elke kleur, elk meubelstuk, elke combinatie, zelfs de
stoffen op de banken heeft Yassine
zelf uitgezocht. Zo persoonlijk is De
Kamer, de ondernemer heeft zijn
ziel en zaligheid erin gelegd.

Vanwege het weer geen openluchteditie maar overdekt, geen
stormbaan, maar wel een klein
overdekt springkussen. Verder in
het overdekte gedeelte verschillende kraampjes met lokale en duurzame producten. Kinderen konden
zich laten schminken of ze konden
lekker in een boekje lezen. Voor de
inwendige mens werd ook gezorgd,
zo waren er (heel toepasselijk op
deze regenachtige dag) herfstpannenkoekjes of een kop warme soep.
Voor vermaak werd ook gezorgd.
Zo was er een optreden van All the
King’s Daughters en Yorick van
Norden. Voor kinderen was er een
kindertheater ingericht waar zij
naar Kabouter Zibbedeus konden
kijken. The Re-Cyclists trokken met
hun optreden heel veel aandacht, al
waren sommige peuters en kleuters
wel een beetje bang.
Het festival wilde de bezoekers
vooral op een positieve manier
inspireren voor een duurzamere
levensstijl. Zo leerden kinderen spelenderwijs over het voorkomen van

zwerfafval en ouders konden zich
laten informeren over duurzame en
lokale producten.
Wethouder Rob Opdam vertelde
bij de opening dat Heiloo goed op
weg is met het recyclen van afval.
Rob Opdam: “Er is nog weinig
zwerfafval in het dorp te vinden. En
er is een toenemende belangstelling bij inwoners om vrijwillig een
bijdrage te leveren aan het opruimen van het zwerfafval. Bijna alles
is herbruikbaar. Ieder huishouden
zou, indien men alles gescheiden
op de juiste plaats inlevert, eens in
de paar weken een klein zakje afval
overhouden wat niet te recyclen is.”
De wethouder gaf als voorbeeld het
recyclen van een boek dat uitgelezen is. Dit kan worden ingeleverd
bij, bijvoorbeeld, een kringloopwinkel. Zo kan iemand anders er weer
plezier aan beleven. Maar ook apparaten die stuk zijn kunnen worden
ingeleverd en dan kunnen daar weer
onderdelen uit gehaald worden om
bijvoorbeeld andere apparaten met
die onderdelen te repareren.
Tijdens het festival konden
bezoekers even heerlijk onderuitgezakt zitten op banken uit de kringloopwinkel. Maar ook de tafels,
vloerkleden en boeken, om even in
te lezen, waren allemaal ‘tweedehands.’
Tekst: Yvonne van Stiphout

• Lees verder op pagina 3

Burendag 2018

Even ‘chillen’ op de gerecyclede bank.

Foto: STiP Fotografie
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HEILOO - Afgelopen zaterdag, 22 september, werd op veel plaatsen in het land weer Burendag
gevierd met het idee om de onderlinge saamhorigheid in de straten te vergroten. In Heiloo werd
onder andere voor de eerste keer iets georganiseerd op de Bayershoffweg. Het eerste gedeelte
van deze weg, tussen de Westerweg en de Arklaan, betreft 38 huizen. De afgelopen jaren zijn er
een aantal nieuwe bewoners bij gekomen, maar ook mensen die er al jaren wonen kennen elkaar
lang niet allemaal. Op initiatief van enkele bewoners was daarom iedereen uitgenodigd om
zaterdagmiddag (nader) kennis met elkaar te maken. Onder het genot van zelf meegebrachte hapjes en drankjes werd het een zeer gezellige en geslaagde middag voor jong en oud. Voor herhaling
vatbaar dus!
Aangeleverde foto
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Uitvaartcentrum Heiloo:
Vertrouwd dichtbij

€ 35.290* N
I
1.8 Hybrid Style Bi-Tone
3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
E
Lava Red Metallic met Zwart dak, ’18 Nieuw, 18 km, ABS,
U
VSC, TRC, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels
W
(verwarmd/inklapbaar) climate- en adaptieve cruise

TOYOTA C-HR AUTOMAAT

control, smart-key, JBL Premium Audio,
touchscreen navigatie, Blind Spot
Monitor, parkeercamera, ,
privacy glass, 18 inch
lichtmetalen velgen,
automatische verlichting en ruitenwissers,
parkeersensoren voor
en achter etc, etc.

f

2

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA VERSO 7-PERS.

€ 18.950* O
VOLLEDIGE
1 JAAR GARANTIE C
C
zilver metallic, ’13, 74.609 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags,
A
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd en
inklapbaar), climate- en cruise control, navigatiesysteem, S
I
parkeerhulpcamera achter, Bluetooth,
O
lichtmetalen velgen, mistlampen
N
voor, in hoogte verstelbare
1.8 VVT-i Business

Westerweg 263, 072 - 520 47 00, www.associatieuitvaart.nl

bestuurdersstoel, CV met
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audio- en
telefoonbediening op
stuurwiel, in hoogte
en diepte verstelbaar
lederen stuurwiel, etc.

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA YARIS 5-DRS

Jeans

•

Business

•

Casual

•

€ 7.450* O
BOVAG
6 MND GARANTIE C
C
blauw metallic, ’08, 113.390 km, ABS, 9 airbags, stuurbeA
krachtiging, elektr.ramen voor, elektr.
S
spiegels (verwarmd), aircondiI
tioning, navigatiesysteem,
O
lichtmetalen velgen,
N
lederen bekleding,
1.3 VVT-i Executive

Shoes

boordcomputer, in
hoogte verstelbare
bestuurdersstoel,
mistlampen voor,
etc.

by

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA YARIS 5-DRS

schoenen zijn uitgevoerd in
kwalitatief hoogwaardige
materialen, zoals leer en
suède, canvas en textiel
en hebben een
comfortabel voetbed.

€ 13.950* O
VOLLEDIGE
1.0 VVT-i Comfort airco
2 JAAR GARANTIE C
C
zilvergrijs metallic, ’17, 16.996 km, ABS, VSC, TRC, 9
A
airbags, elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd),
S
airconditioning, dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen
I
velgen, mistlampen voor, in hoogte verstelbare bestuurO
dersstoel, centrale vergrendeN
ling met afstandsbediening,

Classic, casual of
dressed kom langs voor
onze nieuwe collectie,
veterschoenen en
sneakers.

radio/cd-speler, audio- en
telefoonbediening op
stuurwiel, in hoogte
en diepte verstelbaar
stuurwiel, mistlampen voor, etc.

SHOES: PME • FLORIS VAN BOMMEL

Stationsweg 61, Heiloo

www.allemanmode.nl

* RIJKLAARPRIJS!

IVECO DAILY

€ 18.990 EX BTW* O
BOVAG
6 MND GARANTIE C
C
Groen, ’16, 17.986 km, ABS, airbags, stuurA
bekrachtiging, radio/
S
cd-speler, elektr.ramen
I
voor, trekhaak, open
laadbak, ideaal
O
voor hovenier,
N
2.3 35S11
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Ontwikkelingsgerichte opvang
en onderwijs vanuit thema’s
die passen bij de
belevingswereld van kinderen
Doorgaande ontwikkelingslijn
Peuteropvang vanaf 2 jaar
Voor- en naschoolse opvang
Informatie:
www.depaulusschool.nl

©2018 SdH Vormgeving

+ vriendjesochtend
van 8.30 tot 11.00 uur,
alle peuters zijn welkom!
Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!
Voor locaties in Heiloo en Limmen kijk op www.blosse.nl

www.blosse.nl

één in opvang en onderwijs!

auto mag
3.500 kg
trekken.

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA AYGO 5-DRS

€ 6.450* O
VOLLEDIGE
1 JAAR GARANTIE C
C
donkergrijs metallic, ’12, 72.601 km, stuurbekrachtiging,
A
ABS, 4 airbags, elektr.ramen voor,
S
centrale vergrendeling met
I
afstandsbediening, airconO
ditioning, lichtmetalen
N
velgen, radio/cd-speler, privacy glass,
toerenteller, hoofdsteunen achter, in
delen neerklapba* RIJKLAARPRIJS!
re achterbank, etc.
1.0 VVT-i Dynamic Orange

AUTOMOBIELBEDRIJF
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.

KENNEMERSTRAATWEG 189
1851 BE HEILOO * T 072 5331818
info@toyota-heiloo.nl * www.toyota-heiloo.nl
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De première: het laatste mysterie van
De Kamer onthuld
In 2006 verloor hij zijn hart aan
de horeca en als naïeve jongen, zonder enige ervaring, stampte hij La
Locanda uit de grond. Ook liet hij
zijn oog vallen op Silhouet. Om hier
een restaurant te kunnen vestigen
moest zelfs de winkelbestemming
gewijzigd worden. Yassine kreeg het
voor elkaar. Toen Silhouet stopte
werd Melange7 shopping geboren,
tussendoor gaf de creatieve ondernemer ook nog even De Beleving
uit, een glossy die huis-aan-huis
werd verspreid. Vergeet ook 1480
Foodbar niet in Alkmaar, die hij
opende in oktober 2014. Een rollercoaster van twaalf jaar voor de creatieve ondernemer die altijd op zoek
is naar iets nieuws.
“Na twaalf jaar mogen mijn gasten wel iets van me verwachten. Ik
heb me ontwikkeld en al deze ervaringen heb ik laten samensmelten in
De Kamer Restaurant l Bar,” vertelt
hij. Eigenlijk wil hij niet meer naar
het verleden kijken maar hij is wel
realistisch: “Zonder verleden is er
geen toekomst.”
Via de Facebooklancering, waarbij steeds meer mensen te horen
krijgen dat zij zijn uitgenodigd voor
het premièrediner op de proefdraaiavonden, wordt gelijk de gastvrijheid van De Kamer bevestigd: De
Kamer is er voor iedereen. De premièrediners zullen plaatsvinden

op 2 en 3 oktober. Vanaf 4 oktober
is iedereen welkom in De Kamer
en staat de brigade klaar om u in
de watten te leggen. U kunt vanaf
woensdag 26 september uw reservering doorgeven voor de lunch of het
diner. Telefonisch via 072-5325376
of via www.dekamer.nl.

Duurzaam servies:
een bijzonder verhaal
Er zit een bijzonder verhaal achter het servies van De Kamer.
Chef-kok Robert de Zeeuw vertelt: “Elk bord is met de hand
gemaakt en in een authentieke
steenoven gebakken.” Designer
Roland Smit van Studio RO Smit
heeft een missie: maatschappelijke betrokkenheid staat centraal
bij alles wat hij ontwerpt. “Een
dorp in Nepal ging gebukt onder
een overvloed aan klei. Smit liet
het servies van deze klei vervaardigen door de dorpelingen en zo
waren zij van hun klei af én het
gaf de werkgelegenheid daar een
boost,” vertelt hij. 16 jaar geleden
werkte hij al voor Yassine die
destijds startte met zijn ondernemersschap in de pizzabranche.
Er zijn ruim 600 van deze borden
besteld voor De Kamer.

De beste wijnen,
heerlijke cocktails en
natuurlijk gin-tonic
Wouter Bosch mag zichzelf na
een studie aan de befaamde
wijnacademie in Maarn registervinoloog noemen, tevens is
hij de rechterhand van Yassine.
“De Kamer heeft een uitgebreide
wijnkaart met 25 open wijnen om
te bestellen by the glass,” vertelt
Wouter enthousiast. Mensen die
moeilijk kunnen kiezen adviseer
ik de ‘wineflight’. Dit unieke proeverijtje bestaat uit een plankje
met kleine glaasjes wijn om te
proeven.
“Natuurlijk hebben we veel soorten cocktails, niet te high end
hoor, een beetje in de stijl à la Sex
and the City,” glimlacht Wouter.
De gin-tonics mogen natuurlijk
ook niet ontbreken. Op de aparte
gin-tonic kaart staan tien soorten
gin die gemixt kunnen worden
met zes soorten tonic. Wouter
begon 11 jaar geleden bij La
Locanda en heeft ruim twee miljoen bordjes risotto geserveerd,
vertelt hij gekscherend. Na een
jaar reizen keerde hij terug naar
Yassine, en terug naar Heiloo.
“Back to my roots,” zegt hij.
Tekst: Margreeth Anema
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Henk
Kaandorp
Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.
Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar 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?
Graag zou ik zeggen dat ik geboren en getogen ben in Heiloo, maar als
enige van de zeven ben ik geboren in het Sint-Elisabeth
Ziekenhuis te Alkmaar. Wel heb ik mijn hele jeugd op de Heerenweg in
Heiloo doorgebracht waar mijn ouders een aannemerij en een biljartfabriekje hadden. Ook bakten we oublies voor de ijssalons van mijn vader in
Alkmaar en Hoorn. Er was thuis reuring genoeg en altijd wat te doen.
2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?
Een lastige vraag, maar dat zou zeker met sport te maken hebben. Bij gebrek aan talent is dat nooit iets geworden maar anders had ik graag in een
stoeltje bij Red Bull plaatsgenomen of was ik een tweede Jack Middelburg
geworden. Bij HSV train ik een jeugdelftal en ben ik op
zaterdag begeleider. Het is niet mijn baan maar wel een hele
leuke hobby.
3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Mijn jeugdidool Kristen Nygaard, wat een fantastische voetballer was dat.
Met hem wil ik wel een uurtje een borrel drinken en kijken naar oude beelden van het beste AZ dat ik gezien heb.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Heiloo is prachtig. Als je door het Heilooërbos naar de stad fietst mag je
blij zijn dat dit stukje Heiloo beschermd natuurgebied is. Of je nu over de
Westerweg, de Zandersloot of de Kennemerstraatweg rijdt, het blijft een
heerlijk ritje. Voor velen is de Ronde O het mooiste stukje. Maar voor mij is
het het totaalplaatje, inclusief de Kattenberg en het uitzicht naar Nijenburg.

Het weekblad Uitkijkpost wordt
geproduceerd op een waterloos
offset rotatiepers, de milieuvriendelijke druktechniek

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

Tien vragen aan...

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
De brommertijd. Op de dag dat Ruud Nanne mijn Kreidler had opgevoerd,
ging ik ‘s avonds trots met mijn meisje achterop naar de film. Op de terugweg kon ik alles zo inleveren bij de politieagent die mij aanhield. Verder de
maandagavonden met de jongens achter in de schuur bij John van Diepen.
Hier evalueerden we het weekend en aten we broodjes shoarma. Dat zijn
dingen waar ik met veel plezier aan terugdenk. En niet te vergeten het
jeugdkamp op Texel waar we met HSV naartoe gingen. Helaas is het gedaan
met de Rovershut, maar voor veel jongens van mijn leeftijd was dit altijd
een prachtige vakantieweek.

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

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
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Zal het de kabouters lukken om Jobje op tijd terug te vinden?
Foto: Peter Bijkerk/Edo Postma

Falkland Toneel
speelt ‘Jobje’
HEILOO - Jobje is een kaboutertje. Een leuk, nieuwsgierig en ook een beetje ondeugend kaboutertje. Jobje loopt
namelijk vaak weg. Kabouter
Puntmuts krijgt er af en toe een
punthoofd van en kabouter Snel
moet dan zo snel als zijn benen
hem kunnen dragen op zoek
naar Jobje.
Op een dag zwerft Jobje door het
Grote Bos en komt daar Wampie
tegen, een vreemd uitziend figuurtje
dat niets liever wil dan Jobje omtoveren in een kabouterpop. Dat mag
natuurlijk niet gebeuren! Zo snel
als ze kunnen gaan de kabouters op
zoek naar Jobje en Wampie en dat
wordt spannend, want ze krijgen
onderweg te maken met hongerige
heksen, luie reuzen en dansende
poppen. Hoe het afloopt verklappen
we nog niet. Kom zelf maar kijken

naar deze sprookjesachtige voorstelling van Falkland, geschreven
door Beppie van Zutphen.
Op vertoon van je toegangskaart
krijg je in het weekend van de voorstelling bij ijssalon Di Fiorentina in
Heiloo het tweede bolletje ijs gratis.
De voorstellingen zijn op zaterdag 13 oktober (15.00 uur) en zondag 14 oktober (13.30 en 16.00
uur) in Theater De Beun in Heiloo.
Entree: 6 euro. Kaartverkoop: vanaf
veertien dagen voor de uitvoeringen bij Primera Het Hoekstuk en
Boekhandel Bruna (‘t Loo). Kaarten
zijn tevens vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling verkrijgbaar aan de kassa van Theater De
Beun. Voor reserveringen en informatie, zie www.falklandtoneel.nl
of bel Irene Schols via 072-5332163.
Ook leuk voor partijtjes!

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Om 40 jaar terug in de tijd te gaan en een week zonder mobiel met de
jeugd van HSV in de Rovershut door te brengen. Daarna bij mijn moeder
gestoofde paling eten en dan weer terug naar ons huis aan de Jan Schuijtlaan anno 2018.
7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Bij mijn ouders hingen in de keuken spreuken van de Bond zonder Naam.
Er zaten er genoeg bij die de moeite waard zijn, maar de
bekende spreuk ‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’ is voor mij
wel de mooiste.
8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Ik denk dat ik voor de meeste mensen een open boek ben en iedereen wel
weet hoe Henk Kaandorp in elkaar steekt. Wat sommigen niet weten is dat
ik bijna elk jaar naar het nieuwjaarsconcert kijk.
9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Als burgemeester zou ik ervoor zorgen dat het stationscentrum weer iets
zou terug krijgen van de gezelligheid van vroeger. In ieder geval de ingang
van de parkeergarage verleggen naar de andere kant van het spoor. De
hoogbouw die er nu staat is niet meer terug te draaien maar het blijft
doodzonde dat dit destijds allemaal is goedgekeurd. We hebben een prima
burgemeester, sportief en makkelijk benaderbaar. Laat vaak zijn gezicht
zien bij evenementen en op de sportvelden. Wat mij betreft mag er nog wel
een ambtstermijn bij.
10. De persoonlijke vraag van Paul Las van Bennekom aan mij was
een anekdote te vertellen over de Henk Kaandorp Cup.
De naam van dit golftoernooi van de Condor Club is niet door mij verzonnen maar door mijn vriend Ger de Haas. Zeker de laatste jaren hebben we
veel lol gehad in het organiseren van deze hele leuke golfwedstrijd. Spannend was de laatste editie van de cup toen wij het thema ‘Het gebeurde in
het Westen’ gekozen hadden. Paul, jij ging in je rol als broer bij ‘Harmonica’
op de schouders staan, terwijl wij het touw iets te kort afgesteld hadden.
Met als gevolg dat wij bijna zonder jou richting golfbaan Spaarnwoude
moesten afreizen. Mooie herinneringen.
Ik geef de vragen door aan Mona Burgering.
Mijn vraag aan Mona is:
“Mona, je bent terecht geridderd voor al je vrijwilligerswerk bij HSV. Wat
zouden de verenigingen moeten zonder vrijwilligers en wat is er nodig
om mensen te motiveren iets voor hun vereniging te gaan doen?”
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Vers nieuws uitLimmen!
Even voorstellen …
Echte Bakker Piet Kerssens is een ambachtelijke Brood- en
Banketbakkerij. Wij hebben sinds kort de bakkerswinkel van
Peter en Jola Bakker aan de Vuurbaak in Limmen overgenomen.
Daarbij ook het winkelpersoneel dus de vertrouwde gezichten
zijn nog steeds in de winkel te vinden. Na een verbouwing van bijna
2 weken hebben wij op zaterdag 14 juli onze nieuwe winkel in Limmen geopend. Wij krijgen leuke reacties van de klanten dus
dat is een positieve start.
Onze bakkerij staat in Heiloo. Het brood, banket, koek en gebak
wordt hier dagelijks bereid en naar onze winkels gebracht.
U vindt onze winkels in Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee,
Heiloo, Heerhugowaard, Broek op Langedijk, Krommenie, Assendelft
en sinds juli 2018 dus ook in Limmen. Wij zijn aangesloten bij het
Echte bakkersgilde. Dit houdt in dat onze winkels en de kwaliteit
van de producten met regelmaat worden gecontroleerd. Deze zaken
moeten aan de norm voldoen wil een bakker toegelaten worden
tot het Echte Bakkersgilde. Op basis van de cijfers wordt elk jaar
opnieuw bekeken of iemand bij het Gilde mag blijven of niet.
Ons bedrijf bestaat sinds 1938 dus dit is voor ons een jubileumjaar!
Dit zullen wij op Zondag 4 November vieren met een open dag in
de bakkerij in Heiloo en natuurlijk met diverse leuke aanbiedingen.
Graag tot ziens in één van onze winkels!

Speculaasbrokken
Per pak
2 pakken voor

4.25
7.50

Heerlijke Herfstcake
Per stuk

3.75

Hollandse Elstar,
Delcorf en Gieser
Wildeman stoofperen
3 pond

1.50
Ambachtelijke
rookworst
Hij is er weer!

Elke 2e
gratis
TE KOOP:
TWEE
BOUWKAVELS
aan de
HAAGBEUK
in HEILOO

28 & 29 september
HELENA HART EVENT

IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE HEILOO
BIEDEN WIJ AAN:

2 PRACHTIGE KAVELS

Beide dagen is er iemand
van Helena Hart aanwezig
en ontvangt iedere klant
een leuke attentie.

AAN DE RAND VAN NIEUWBOUWPLAN ZUIDERLOO
U kunt uw droomhuis realiseren op
een ruime kavel met volop vrijheid
in architectuur.
De percelen worden
per inschrijving verkocht:
Perceel Haagbeuk 1, circa 1.954 m2.
Richtprijs E 595.000,= v.o.n.
Perceel Haagbeuk 2, circa 1.157 m2.
Richtprijs E 485.000,= v.o.n.

Ook zijn er d.m.v. verloting
leuke items van
Helena Hart te winnen.

Stationsweg 83, 1851 LJ,
Heiloo 072-58 24 998

DE INSCHRIJVING SLUIT
OP 29 OKTOBER 2018.
Neem contact op met ons kantoor en
kom langs voor een gesprek om u
uitgebreid verder te laten informeren
omtrent bouwmogelijkheden,
inschrijvingsprocedure, etc.

Kerkelaan 8 1851 HE Heiloo
T 072 53 38 717
E info@ouwejanvastgoedadvies.nl
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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.
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Wizzwizz-beleving
in Speelotheek Heiloo
HEILOO - Wizzwizz is onverwoestbaar, duurzaam, leerzaam
maar vooral LEUK.
Wizzwizz is houten constructiespeelgoed gemaakt van duurzaam beukenhout en geschilderd
met milieuvriendelijke verf. Met
wizzwizz kan je op een hele eenvoudige manier iets heel moois maken,

van auto’s, vliegtuigen en wagentjes
tot poppetjes en monsters. Het is
geschikt voor kinderen tussen de 2
en 8 jaar. U komt toch ook met uw
kind?
Zaterdag 29 september, 10.00 12.00 uur in Bibliotheek Heiloo.
Vrije inloop.
Aangeleverde foto

Vredesmaaltijd 2018:
lekker eten met respect voor elkaar
HEILOO - “Volgende week
begint de Week van Respect,”
vertelt locoburgemeester Fred
Dellemijn in zijn toespraak.
“Hopelijk is die week gauw
overbodig, omdat respect voor
elkaar vanzelfsprekend moet
zijn.” In Heiloo lukt dat gelukkig heel goed. Dellemijn spreekt
ten slotte zijn respect uit voor
alle mensen die deze maaltijd
mogelijk hebben gemaakt: de
nieuwkomers, de vrijwilligers en
de sponsors.
Mieke de Groot in de salon.

Aangeleverde foto

Schoonheidssalon Miloki
bestaat 10 jaar
Schoonheidssalon Miloki, Blankenberg 2, Egmond-Binnen
Tel: 072-5066619, Mob: 06-22067144
www.miloki.nl, E-mail: info.miloki@gmail.com
Mieke de Groot is een gediplomeerd schoonheidsspecialiste en het
trotse gezicht van schoonheidssalon Miloki, aan de Blankenberg 2 in
Egmond-Binnen. Op haar 36e is Mieke begonnen aan de opleiding tot
schoonheidsspecialiste. Binnen 2 jaar behaalde ze haar diploma tot
schoonheidsspecialiste. Na het behalen van haar diploma ging Mieke
aan de slag in een wellnesscentrum. In dit wellnesscentrum heeft Mieke
veel geleerd, maar ook gezien hoe het beter kan. Daarom nam ze 10 jaar
geleden het dappere besluit om haar eigen schoonheidssalon aan huis te
beginnen.
Haar verzorgde salon straalt warmte, rust en reinheid uit. De salon is te vinden
in de aanbouw naast haar huis op de begane grond en is daardoor toegankelijk
voor mensen die slecht ter been zijn. Daarnaast kunt u gratis en ruim parkeren
voor de deur van de salon. Mieke werkt in haar salon met de producten van
Janssen Cosmetics en Medik8. Janssen Cosmetics is een farmaceutisch merk,
gericht op huidverzorging. Medik8 is een groen huidverbeteringsmerk zonder
parabenen. Het merk staat voor hoogwaardige en wetenschappelijk onderbouwde producten en wordt uitsluitend gebruikt door huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten.
Mieke is een echte vakvrouw en ze straalt als ze vertelt op welke manieren
ze haar klanten behandelt en in de watten legt. Mieke maakt gebruik van een
gestructureerde werkwijze. Ze start met een huidanalyse, op basis waarvan zij in samenspraak met de klant - een behandelplan samenstelt. “Ik vind het belangrijk dat de klant centraal staat,” zegt Mieke. Geen wekkers en klokken zoals in
het wellnesscentrum, maar echt de tijd nemen voor de klant en de behandeling
en zorgen dat de klant zich op zijn of haar gemak voelt. Dat is waar Miloki voor
staat.
Natural Facelifting
Een paradepaardje onder de behandelingen van schoonheidssalon Miloki is
Natural Facelifting. De Natural Facelift is een manuele massagetechniek, ter
verjonging van het gelaat en verbetering van de huid. Door de Natural Facelift
wordt het bind,- spier en botweefsel geactiveerd en verbetert de bloed- en zuurstoftoevoer in en naar de huid. Hierdoor verminderen rimpels in het gelaat, voelt
de huid voller aan en verbeteren de glans en kleur van de huid.
Behalve voor diverse huidverzorgende en -verbeterende behandelingen, kunt
u bij Schoonheidssalon Miloki ook terecht voor Gellac nagellak. Daarnaast is
Mieke ook in staat om u van een make-upadvies te voorzien. In haar salon werkt
Mieke met het trendy make-upmerk LOOkX. Als extra service maakt Mieke haar
klanten graag op na een behandeling.
Een borrel en feestelijke aanbieding
Mieke geniet nog iedere dag voor 100% van het werken met haar klanten. Ze is
haar klanten ook erg dankbaar voor het feit dat haar salon al 10 jaar bestaat. Om
het 10-jarig bestaan van haar salon te vieren, pakt Mieke groots uit. Op donderdag 27 september komt er vanaf 13.00 uur een visagiste van LOOkX make-up
in de salon, om u van gratis make-upadvies te voorzien. Op vrijdag 28 september kunt u door een huidexpert van Medik8 een gratis huidanalyse laten maken
in de salon. Voor beide evenementen dient u zich van tevoren per e-mail aan te
melden. Op vrijdagavond 28 september van 18.30–20.30 uur bent u van harte welkom om Mieke in haar salon te feliciteren.
Tekst: Margreeth Anema

Na de toespraak zingen alle aanwezigen een Surinaams visserslied,
onder leiding van Evi Velders, en
met de instrumentele begeleiding
door een groepje kinderen. Daarna
wordt het buffet geopend.
Jongeren
Esther Schotten van Jongerenwerk Heiloo legt uit waarom zij geen
aparte activiteiten voor vluchtelingenjongeren organiseert: “Alle jongeren zijn bij ons welkom. Zo bevorderen wij de integratie.” De jongeren
zelf zijn er dagelijks druk mee bezig!
Roudin (28) en Efrim (17) zijn nu
1,5 jaar in Nederland. Roudin heeft
in Syrië MBO Elektrotechniek
gedaan, om ook in Nederland elektricien te worden. Efrim komt uit
Eritrea, zit nu nog in de Taalklas,
en hoopt de zorg in te gaan. Veel
andere jongeren vanavond zijn al
2 of 2,5 jaar in Nederland. Zoals
Fatima (19) uit Afghanistan. Zij
wil eveneens de zorg in, en doet
nu de Entreeopleiding (MBO-1).
“Volgende week begint mijn stage.
Ik ga dan drie dagen naar school en
twee dagen naar de stage. Daar heb
ik zin in!” Fatima’s vriendin Parisa

(15) komt ook uit Afghanistan en
wil apothekersassistente worden.
Josi (20) uit Eritrea vertelt trots dat
hij in oktober begint aan de opleiding tot metselaar. De Syrische
Wadeeh (18) doet MBO-1 Retail en
Verkoop. “Om mijn communicatie
te verbeteren,” legt hij uit. “Ik wil
graag doorstromen naar het HBO,
en dan Maatschappelijk Werk gaan
doen.”
Heiloo voor Elkaar
De Vredesmaaltijd, voorheen van
VluchtelingenWerk, werd dit jaar
voor het eerst georganiseerd door
Heiloo voor Elkaar. Heiloo voor
Elkaar is opgericht als aanvulling

op het werk van VluchtelingenWerk
Heiloo. VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen in het eerste
jaar na hun aankomst in Heiloo. Na
dat jaar neemt Heiloo voor Elkaar
het stokje over. Het slotlied van de
Vredesmaaltijd 2018 eindigt met
een ode aan Jeannette de Groot,
de spil van Heiloo voor Elkaar. De
overige coupletten beschrijven alle
activiteiten van Heiloo voor Elkaar:
wekelijks de huiswerkbegeleiding,
de leesgroep en Samenspraak, en
jaarlijks het uitstapje met de trein
voor de kinderen, de Vrouwendag
en natuurlijk de Vredesmaaltijd.
En het traditionele ijsje toe? Dat is
gebleven!

Vredesmaaltijd 2018.

Foto: STiP Fotografie

COLUMN
Veilig weer thuis...
HEILOO - De redactie kwam op
social media deze tekst tegen. De
tekst raakte de redactie dusdanig,
dat er is gevraagd of de tekst als
column geplaatst mocht worden.
Dat mocht...
“Ik zie twee bussen aankomen bij
de parkeerplaats van het winkelcentrum. Ah, denk ik, daar zijn de
kleuters van school. Wat hebben zij
een heerlijke dag gehad op schoolreisje. Gespannen ouders vliegen
op de bussen af, blije gezichten,
gespannen gezichten, lachende
gezichten... Iedereen is weer veilig
op ‘t honk. In de bus zit de helft
van de kinderen onder de banken
en de meegereisde leerkrachten en

ouders maken het ‘ze zijn er niet
hoor’ gebaar. Gelukkig springen ze
omhoog, behalve de in slaap gevallen kleuters. Die worden door de
juf liefdevol wakker gemaakt en
weer letterlijk aan de ouders overgedragen. Ik schiet gewoon vol in de
auto, al wachtend achter de bussen.
De tranen staan in mijn ogen. Dit
tafereel lijkt opeens zo indrukwekkend en prachtig. Ik denk ook aan
11 jaar geleden, toen stond ik daar
ook te wachten op mijn 4-jarige
oudste zoon. Een ukkie van 4, de
hele dag weg, met de bus naar de
speeltuin. Heftig vond ik dat. Ik
was zo blij dat hij weer thuis was.
Vandaag was ik ook weer blij,
omdat we hem mochten ophalen
van zijn weekje met school naar

Krakau, Polen. Met de bus, lange
reis heen en terug. Nu is hij veilig
weer thuis, veilig weer thuis, veilig
weer thuis.... krijg het niet uit mijn
hoofd.”
Een mama
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Kijk voor meer aanbiedingen op onze website: www.radiobakker.nl
AEG Jubileum model
wasautomaat
L7FB60Y
60 jaar Lavamat

Miele G4382 SCVI

Volledig integreerbare
vaatwasser, ook
leverbaar met besteklade.
6 programma’s met
o.a. automatisch
programma.

Wasautomaat met 8 kg
beladingscapaciteit. 1600
toeren, invertermotor met
10 jaar garantie. Steam finish
voor 30% minder kreuk.
Nu met 60,- retour.
€ 659,- NU NA RETOUR
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€ 949,- NU

€ 899,-

Vraag in de winkel
naar de verschillende
inbouwmogelijkheden.
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EG € 599,leu
Incl bezorging en installatie*
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2018 model Samsung QLED QE55Q8F

55” 138 cm topmodel van Samsung met
QLED technologie.
Alle aansluitingen op aparte one-connect box,
slechts 1 bijna onzichtbare draad naar het scherm.
Extreem plat aan de muur te
bevestigen, met ambient
mode. Scherm valt weg
tegen de achtergrond
!
van de muur.
ung
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55” nu met € 400,- retour
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Panasonic OLED TX-55FXW804 B

Ultra HD, OLED premium technologie voor de
allerhoogste beeldkwaliteit. HDR 10, Dolby Vision.
100 Hz. Beeldverversing. Smart TV, Wi-Fi oa.
YouTube en Netflix 55” 138cm beeld diagonaal

€ 1999,-

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

Nieuw model
LG OLED 55C8

4K, Ultra HD TV OLED met HDR10 en Dolby
Vision, 55” 138cm. Volledig Smart TV, Wi-Fi met
o.a. Netflix en YouTube, Nieuwe supersnelle
a9-processor. Nu € 300 retouractie!
€ 2299,- NA RETOUR

€1999,-

OOK LEVERBAAR IN 65” € 3299,NA € 500,- RETOUR € 2799,-

Nieuw van Bose, Soundbar 500

Zeer compacte soundbar met grootse geluidsweergave.
Eenvoudige bediening, internetradio met 6 voorkeuze
toetsen. Optionele draadloze subwoofer € 449,- optionele
draadloze surround speakers € 349,Wi-Fi, Radio, Bluetooth, geluid van TV
voorbereid voor stembesturing via Alexa.

€ 549,-

OOK LEVERBAAR ALS NIEUWE SOUNDBAR 700 € 899,-

Radio Bakker Heiloo

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

Nieuw huis? De
beste keus maak je
met een goede
voorbereiding
Krijg direct een compleet beeld van je financiële
mogelijkheden op Rabobank.nl/wonen
*Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige
actievoorwaarden op Rabobank.nl/wonen

Kom maar op met de toekomst
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INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Garage Zander aangesloten bij Stichting
Vakgarages

Muziekoriëntatie en
kinderdansen bij Muzieken Dansschool Heiloo
Muziekoriëntatie (groep 3 t/m
5) van 15:45 - 16:30 uur
Op dinsdag 2 oktober start de
cursus Muziekoriëntatie, een speelse voorbereiding op instrumentale
lessen voor kinderen van groep 3
t/m 5. In 10 lessen gaan we op ontdekkingstocht naar verschillende
muziekinstrumenten. Er wordt ook

gezongen en op speelse wijze kennisgemaakt met muzikale basisbegrippen als tempo, dynamiek en
ritme. De kinderen mogen zich na
de cursus inschrijven voor proeflessen op twee verschillende muziekinstrumenten of zang. Komen jullie
ook?

7

culturele
agenda
vanHeiloo
29
sep
BEATRICE
VAN DER POEL &
TIM EIJMAAL

Een gloedvol concert vol weemoed,
blues en poëzie.

❯ CULTUURKOEPEL Kennemerstr.weg 464,
www.cultuurkoepelheiloo.nl

30
sep

‘EENZAAMHEID,
VOLZINNEN EN
KANONNEN’

05
okt

STEF BOS –
OUD WERK – NIEUW
WERK – DAT WERKT!

Antje Lohse - mezzosopraan en
Keiko Shichijo - piano, brengen
liederen van Schubert, Weill, Eisler
en Janssen. Zondagmiddag
30 september 15 uur
❯ WITTE KERK Raadpleeg voor van kaarten
of verdere info. www.concertenwittekerk.nl

HEILOO – Drie generaties lang hebben opa Jaap, vader Nico en zoon Rob
Zander gedurende 85 jaar het wagenpark van menig Heilooër in onderhoud
gehad. Inmiddels is het bedrijf verhuisd van de Kennemerstraatweg naar
een zeer duurzaam pand aan de Nijverheidsweg. Per 1 juli 2018 vond de
volgende verandering plaats. Garage Zander sloot zich aan bij Stichting
Vakgarages. Ongeveer 300 garages in Nederland zijn hierbij aangesloten.
Dit biedt voor de klant vele voordelen.
Sterke punten van vakgarages zijn onder meer:
Altijd een persoonlijke benadering, vooraf een exacte prijsopgave, uitsluitend gebruik van kwaliteitsonderdelen, lid van de BOVAG, vakmensen die
werken aan uw auto, langere garanties op occasions en reparaties.

Een koffer vol songs, die
gespeeld worden zoals ze ooit zijn
geboren, met een piano en een stem
afgewisseld met nieuwe ideeën die
onderweg zijn ontstaan.

Vakgarages delen kennis met elkaar, zodat zij u de allerbeste service
kunnen bieden!

❯ CULTUURKOEPEL Kennemerstr.weg 464,
www.cultuurkoepelheiloo.nl
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Tevens kan er voor € 49,95 per jaar een pechhulp/service afgesloten
worden door klanten van Vakgarage Zander. Meer informatie vindt u op de
website van Vakgarage Zander: www.vakgaragezander.nl.

okt

Tekst: Yvonne van Stiphout

Kinderdansen
Op woensdag 3 oktober starten
de kinderdanslessen.

Er wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn, het aanleren van dansjes
en improviseren.

Kleuterdans (4-6 jaar) van
14:45 - 15:25 uur
Dans je thuis de kamer rond
als een prinses of stamp je als een
olifant? Dan is deze les echt iets
voor jou! Op speelse wijze wordt
gewerkt aan het ontwikkelen van
het lichaam, samenwerken, soepel
bewegen en het aanleren van dansjes.

Young Colours (vanaf 10 jaar)
van 16:30 - 17:30 uur
Deze dynamische les is voor
jonge dansers die zich breed interesseren voor dans. In deze les
wordt er gewerkt aan dansen op
ritme, melodie en het maken van
dansjes op swingende en sierlijke
(wereld)muziek.

Kinderdans (7-9 jaar) van
15:30 - 16:15 uur
Dansplezier en creativiteit staan
in deze lessen voorop. Op een vrolijke manier worden allerlei dansstijlen en danstechnieken aangeleerd.

Coen Doen gaat met pensioen
HEILOO - Zaterdag 29 september sluit Coen Doen de deuren. Wij,
Coen en Ria, gaan met pensioen, en er is geen opvolging. Na ruim 30
jaar kunnen wij zeggen dat het een mooie tijd was in Heiloo, en we
denken er dan ook met veel plezier aan terug. Wij willen dan ook al
onze klanten bedanken voor alle aankopen in onze winkel. Praatje,
boutje, moertje, sleutels, sloten of zonwering, het maakte niet uit, wij
hebben altijd geprobeerd u te helpen en problemen op te lossen. Na
1 oktober is Coen nog telefonisch bereikbaar op 06-12314026 voor
eventuele klusjes . Wij hopen op nog heel veel mooie jaren en wensen
u dit ook toe.
Coen en Ria

In memoriam Willem Gomes 1936-2018
Geschrokken vernamen wij het bericht van het overlijden van Willem
Gomes, jarenlang gemeenteraadslid in Heiloo voor de NCPN. Het bestuur
van de Vrienden van Het Baafje heeft hem leren kennen in zijn steun voor
het behoud van Het Baafje. Willem Gomes was een overtuigd voorstander
van het behoud van voorzieningen in Heiloo, die het dorp prettig en voor
iedereen leefbaar maken en wat het dorp in zijn ogen verdient.
Wij herinneren ons de vele raadsvergaderingen waarin het behoud van
Het Baafje aan de orde was en waarin hij onvervaard en overtuigd de kant
van onze actieclub koos.
Het dagblad Trouw wijdde op 1 mei 2016 een mooi stuk aan Willem
Gomes. Zijn karakteristieke verschijning – altijd op de fiets – zal door ons
en velen gemist worden.
Bestuur Vrienden van Het Baafje

Je kunt je inschrijven via de
inschrijfpagina op www.muziekendansschoolheiloo.nl of stuur ons
een mailtje, info@muziekendansschoolheiloo.nl, dan nemen we
contact met je op.

Elfde Bokkentocht
uitgebreid met nieuwe locatie
HEILOO - Alle bekende horecagelegenheden zijn zaterdag en
zondag 20 en 21 oktober uiteraard weer van de partij om de
fietsende menigte van veel verschillende overheerlijke bockbieren te voorzien. Een aantal locaties zijn van naam en/
of eigenaar veranderd, maar
blijven gewoon op de lijst
staan. Nieuw is een locatie op
Landgoed Willibrordus: Keuken
met Karakter.
Er worden met ingang van de
komende herfsteditie een paar wijzigingen doorgevoerd. De winactie
komt te vervallen, het presentje
krijg je direct bij aanschaf van de
stempelkaart en TaxiBlauw rijdt
alleen bij slecht weer. Per keer
blijft de organisatie een goed doel
steunen en wordt er naast de euro
voor de taxi per verkochte stempelkaart € 0,50 gedoneerd. Omdat
de opbrengst in de lente-editie laag
was, blijft ‘Let Sunn Shine’ deze
keer de begunstigde. Met de stempelkaart krijg je bij je eerst bestelde bier overal weer een smakelijk
hapje!

Op de stempelkaart die je bij elk
café kunt kopen (zie voor het overzicht de advertentie elders in deze
krant) staan alle deelnemers vermeld, evenals de adressen en bockbieren die er getapt worden. Maar
liefst 36 in totaal, dus er is voldoende keuze! Zaterdag van 14.00 uur
tot sluitingstijd en zondag van 14.00
tot 19.00 uur. Heel veel plezier weer
allemaal!

Proost op de herfst!

DE LOFSTEM &
SKOTWAL IN CONCERT

Het concert van Skotwal &
mannenkoor De Lofstem is dubbel
Westfries genieten. De Lofstem met
hedendaagse muziek, Skotwal met
eigen werk zoals “Kattekwaad” en “Ik
weer bloid”. Het gezamenlijke werk
“Te werk” is dubbel genieten.
❯ CULTUURKOEPEL Kennemerstr.weg 464,
www.cultuurkoepelheiloo.nl

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

verkoop@uitkijkpost.nl

Latijn leren lezen
HEILOO - Het grote Latijnse
avontuur in Heiloo begint weer.
Op dinsdag 25 september start
om 13.00 in het Trefpunt een
nieuwe groep beginners. De
cursus is ideaal voor ouders met
kinderen op het gymnasium en
voor iedereen die altijd al Latijn
heeft willen leren. Dat kan door
de methode ‘Latijn leren lezen’
die leert hoe taal ‘werkt’, waardoor het verschil met onze taal
begrijpelijk wordt en Latijn niet
langer een vreemde taal is. Dat
maakt het leren makkelijker.
Inschrijven via www.latijnlezen.nl
of via de docent René van Royen,
tel.: 06-10810838.

Foto: Uitkijkpost Media
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Sporthero Heiloo
Sportheroes, meld je aan!
We werken samen aan een gezonde leefstijl.
Sporthero is een project waarbij kinderen
met (dreigend) overgewicht werken aan
een gezonde leefstijl. Dit door gedurende
meerdere maanden onder begeleiding te
sporten. Daarnaast wordt er ook voorlichting
gegeven over voeding en leer je om sterk
in je schoenen te staan.
Kick-off bijeenkomst: vrijdag 19 oktober,
16.00 uur (aanmelden noodzakelijk). Na de
Herfstvakantie sporten we wekelijks op vrijdag
van 16.00-17.00 uur.
Wil jij werken aan een gezondere leefstijl? Meld
je dan nu snel aan!

Werk samen met
ons aan een
gezonde leefstijl

Voor meer informatie:
Pascale de Hoogh | Buurtsportcoach Heiloo
06 11 14 97 28 | p.dehoogh@alkmaarsport.nl
In samenwerking met

Deze week bij de

Aalsmeerse Plantenhal
GROOTBLOEMIGE
VIOLEN & BOSVIOLEN

Winterhard
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Nu per
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Angst voor geluidsoverlast onder
buurtbewoners blijft
HEILOO
–
Woensdagavond
19 september vond in het
Brunogebouw, het voormalige
BukBuk, een informatieavond
plaats voor buurtbewoners en
belangstellenden. Tijdens de
bijeenkomst werden zij geïnformeerd over de plannen
die Stichting Trefpunt Heiloo
als exploitant heeft met het
gebouw.

V.l.n.r. Marcel Zonneveld, Jos Buijs en Arie Nes.

Aangeleverde foto

Arie Nes is weer
kampioen palingroken
van Heiloo
HEILOO - Het is Arie Nes wederom gelukt om, net als in 2017,
de eerste plaats te behalen bij
het kampioenschap palingroken
in Sportcafé het Vennewater.
Maar liefst 12 rokers hadden
zich opgegeven voor dit jaarlijkse
evenement, dat zich in een grote
belangstelling mocht verheugen en
zelfs toeschouwers uit Limburg wist
te trekken. Onder ideale omstandigheden werd er om 13.00 uur
gestart met de deelnemers, vooral

uit Heiloo en Limmen. Sterke deelnemers uit Limmen als Gerrit Tuin,
Jan Schepers en Bertus Kes moesten toch het onderspit delven tegen
de Heilooërs. Naast de drie winnaars waren ook Hans van Willigen,
Ruud Nanne, J.P. Bakker en Edwin
Smit geduchte tegenstanders.
Ook Pol van Diepen wist het
drietal niet te verslaan. Arie Nes,
Marcel Zonneveld en Jos Buijs
gingen er dit jaar met de eer
vandoor.

Leger des Heils zoekt
collectanten in Heiloo
HEILOO - Het Leger des Heils
is op zoek naar collectanten in
Heiloo voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot
en met 1 december. Alleen met
de hulp van vrijwilligers is het
voor de organisatie mogelijk op
buurtniveau activiteiten te blijven organiseren.
Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen
redt het alleen. Voor deze mensen
wil het Leger des Heils een vangnet
bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door middel van maaltijdprojecten,
schuldhulpverlening, spelletjesmid-

dagen, kledingwinkels, en de soepbus.
Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils
geen subsidie. Deze activiteiten
worden dus volledig betaald vanuit
donaties. Onder de noemer ‘Je bent
niet alleen’ organiseert het Leger
des Heils daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 26 november tot en met 1 december. De hulp
van vrijwilligers is daarbij keihard
nodig. Want samenleven doe je dus
niet alleen. Meld je aan via www.
legerdesheils.nl/collecte

Het kan iedereen
overkomen...
HEILOO - De Hersenstichting
houdt een lezing over hersenletsel en de gevolgen daarvan
in het dagelijks leven. De lezing
is georganiseerd door de commissie Kunst, cultuur en maatschappij van de Vrouwen van
Nu.
Na de pauze vertelt prof. dr.
Eric Reits (AMC) over het verloop
en de gevolgen van de ziekte van
Huntington en het wereldwijde
onderzoek naar de oorzaak en de
genezing daarvan. Prof. dr. Eric
Reits is een autoriteit op het gebied
van Huntington. Hij is medisch bioloog en staflid van het AMC, promoveerde in 2001 cum laude als onder-

zoeker bij het Nederlands Kanker
Instituut en heeft daarna zijn
onderzoeksgroep opgebouwd. Als
hoogleraar richt hij zich op het zoeken naar aangrijpingspunten voor
een therapie voor de ziekte van
Huntington, een ongeneeslijke erfelijke aandoening die delen van de
hersenen aantast. Gemiddeld overlijdt een patiënt na achttien jaar.
De lezing is donderdag 27 september om 14.00 uur in De Trog, op het
terrein van de Willibrordusstichting,
Kennemerstraatweg 464 in Heiloo.
Kosten € 10. Inlichtingen en opgave:
kunstcultmaatsch.vrouwenvannu@gmail.com of telefonisch via
06-17252595.

De meeste mensen kennen het
gebouw nog als poppodium. In
de tijd van het poppodium was de
overlast in de buurt groot. Jongeren
die zich rond het gebouw op straat
ophielden of muziek die in de omgeving duidelijk te horen was.
Sinds de sluiting, eind 2015, wordt
de grote zaal (deze valt ook onder de
exploitatie van Stichting Trefpunt
Heiloo) alleen nog gebruikt door
Caecilia, een djembéclub en sinds
kort een Bijbelgenootschap. Verder
staat het gebouw zeker niet leeg.
Het wordt verhuurd aan onder meer
het Falkland Toneel en Stichting
Jeugdtheater Heiloo.
Omdat de jongeren in Heiloo
graag een plek voor zichzelf hebben
heeft Jongerenwerk Heiloo het plan
opgevat om in het Brunogebouw
een soort ‘huiskamer’ te gaan creeren. Een ruimte waar de jongeren in de leeftijd van 10 tot 24 jaar
iedere woensdagmiddag en -avond
en de vrijdagavond lekker kunnen
chillen en met elkaar kunnen zijn.
Jongerenwerkster Ester Schotten:
“Wij willen een huiskamergevoel
creëren waar de jongeren lekker op
de bank kunnen chillen. De bank
van je vader en moeder, maar dan
zonder dat die aanwezig zijn.”
Samen
met
jongerenwerker
Maarten van der Molen gaat Ester
vaak de straat op om jongeren
te bezoeken en met ze te praten.
Maar om diepgang te krijgen in de
gesprekken kun je niet op straat blijven maar moet je de jongeren naar
binnen halen. “Diepgang opbouwen,

en daarom is een plek binnen heel
belangrijk. Ook moet het een broedplaats voor ideeën worden,” aldus
Ester.

van groep 8 wordt gehouden in het
gebouw, maar dat is beter dan in
een achtertuin, wat ook overlast
geeft,” aldus Bas van Ditmars.

De verbouwing gaat binnenkort
van start. Men begint in eerste
instantie met klussen. Het zwart
moet van de muren, frisse kleuren
gaan erop. De bar wordt gesloopt en
er komt een soort keukenblok in de
ruimte. Dat zal het begin zijn, want
de grote verbouwing is duur en zal
op langere termijn plaatsvinden.

Op de vraag of er ook begeleiding
zal zijn door de jongerenwerkers en
de beheerder bij het ‘uitgaan’ van
het Brunogebouw antwoordde Bas
Ditmars kort maar krachtig: “Ja.”
Ester vult aan: “Wij zullen de jongeren er zeker op wijzen niet rond
het gebouw of in de buurt te blijven
hangen. Ook zullen wij ze vertellen
waar ze dan beter naartoe kunnen
gaan om nog even bij elkaar te gaan
zitten.”

Dat de buurtbewoners angstig
zijn dat ze wederom overlast gaan
ervaren begrijpt de beheerder van
het Brunogebouw, Bas Ditmars.
Maar het is zeker niet de bedoeling
om de overlast van vroeger weer
te laten terugkeren. “Wat vroeger
gebeurd is kan niet meer worden
teruggedraaid, maar wij gaan er
zeker alles aan doen om de overlast
tegen te gaan. Alle deuren zullen
gesloten moeten blijven, er wordt in
de huiskamer geen alcohol geschonken en er wordt alleen verhuurd
aan maatschappelijke organisaties
en verenigingen. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld een eindfeest

Dit alles kon de buurtbewoners
niet overtuigen dat er geen overlast meer zal plaatsvinden. Er is bij
menigeen echter wel begrip voor
dat de jeugd ergens een plek moet
hebben. Zowel Ester als Bas zijn
ervan overtuigd dat de jongeren
best begrijpen dat zij hun eigen glazen ingooien als zij te veel overlast
bezorgen, want dan zal wederom de
plaats verdwijnen waar ze kunnen
samenkomen en chillen.
Tekst: Yvonne van Stiphout

Veel belangstelling voor de plannen rond het Brunogebouw.
Foto: STiP Fotografie

Gerenoveerd gebouw Willibrordschool
en Kits Oonlie feestelijk geopend
HEILOO - Maandagmiddag vond,
na een intensieve renovatie,
de feestelijke opening plaats
van het gerenoveerde gebouw
waarin
de
Willibrordschool
en Kits Oonlie zijn gevestigd. Tegelijkertijd werd ook
bekendgemaakt welke naam het
gebouw zal dragen.
De afgelopen maanden konden de
leerlingen van de Willibrordschool
namen insturen voor het gebouw
waarin hun school en Kits Oonlie
zijn gevestigd. Uit de vele inzendingen is er een gekozen en deze is
maandag onthuld. De jarige Olivier,
hij werd maandag zes jaar, mocht
het pakje met daarin de vlag met
de naam uitpakken. Daarna hielden
directeur van de Willibrordschool
Anita Kraakman en Petra van Zelst
van Kinderopvang Kits Oonlie de
vlag met daarop de naam van het
gebouw omhoog. Het gebouw
gaat ‘Kindcentrum Het Bos’ heten.
Anita Kraakman: “Wij hebben deze
naam gekozen omdat hij zeer toepasselijk is. ‘Het Bos’ staat voor
het groen in Heiloo. Een bos heeft
veel bomen en een school veel kinderen. Niet alle bomen zijn gelijk
maar ook alle kinderen zijn anders.”
Anita benadrukt wel dat de school
gewoon de Willibrordschool blijft

heten en dat de naam ‘Kindcentrum
Het Bos’ alleen de naam van het
gebouw is. “Een gebouw waar de
Willibrordschool en Kits Oonlie
samen, voor de kinderen, onder één
dak zitten. En samen zijn we trots

op alles wat we voor de kinderen
kunnen betekenen,” aldus Anita
Kraakman.
Tekst: Yvonne van Stiphout

Anita Kraakman (directeur van de Willibrordschool) en Petra
van Zelst (Kits Oonlie) houden de vlag met daarop de naam van
het gebouw omhoog.
Foto: STiP Fotografie
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met brood

met slagroom€

26 september t/m 2 oktober

Salade met huisgerookte zalm, gemarineerde rivierkreeftjes,

Dagelijks geopend voor koffie, lunch, borrel en diner

Zacht gegaarde kabeljauwfilet
met
	
  
zoetzure
komkommer, limoendressing
en zuurdesem
croutons
olijven-anjovis
bisquit, piment
rouille
en gemarineerde
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** met Alkmaarse parelgort,
Zachtgegaarde Iberico varken
Gegrilde runder ribeye met uien tarte
Romana
de
Spinata
en
saus meten
Ras elcantharellen
Hanout
tatin, crème van pompoen
**
Chocolade
brownie
gekarameliAnanas crumble
taartje metmet
specerijen,
schuim van
seerde tonkabonen, crème brûlée,
kokos en een parfait van gember
pistache mousse en gemberijs

Nieuw seizoen,
nieuwe diner kaart
Shared dining

AH actie zowel voor lunch
als diner 2E MENU GRATIS
3 gangen lunch menu € 19,50

NIEUW!!!
‘MAGIC
MONDAY’
€ 19,95

‘SUPER
TUESDAY’
SUPER TUESDAY
4-GANGEN
4-gangen
€e19,95
19,95

MAGIC MONDAY

SALADE GEROOKTE ZALM
**& kopje soep
kaasfondue
VERSE MOSSELEN
MET FRIET & SALADE

e19,95

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

	
  

met bieslooksaus

€ 20.95

	
  

€ 16.95

Nieuwe acti
	
   e bij Tumi i.v.m.
	
  
	
  
ons 15-jarig bestaan,
deze
maand:
	
  
of

Gebakken eendenborst
met saus van bockbier

Spareribs
	
  

	
  

€ 16.95

	
  

***

Yoghurt-honing-walnootijs

Onbeperkt spareribs, de
met champignons
slagroom
Gebakken knoflook
lekkerste van Noord-Holland.
€ 4.75
Inclusief salade, knoﬂ
met ooksaus
brood
MENUPRIJS
en friet voor maar € 15.00€ 20.95 =OP!

OP

€ 5.50

	
  

Dat wordt weer heerlijk eten,
met mooi weer
	
  
***
lekker buiten op het terras of
gezellig binnen.
	
  
Heerenweg 138B
Heiloo |zwaardvisfilet
Tel. 072 532 19 33 | www.tumi.nl
Gegrilde

DE VOMAR ACTIE IS € 16.95
VERLENGD TOT EN
of
MET 31 OKTOBER!
Gebakken eendenborst

***

HIGH
TEA

€ 4.75

€ 27,50

met saus van bockbier

en kijk voor meer heerlijke gerechten op
onze website www.plazacinco.nl/thuisgemak

• VERNIEUWD •

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

ALBERT HEIJN

€ 16.95

3-gangen Yoghurt-honing-walnootijs
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keuzemenu € 42.50 met slagroomGRATIS
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www.fortekinderopvang.nl
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Gratis bezorging in Heiloo en Limmen (voor Limmen: vanaf € 20,00)
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Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

5.50

Gegrilde zwaardvisfilet

3 gangen keuze menu voor diner € 42,50

Tel. 06-5708 3774

10

***
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Weekmenu
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Eten en
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op het plein
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om samen te delen € 19,95
weekend € 24,50
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(2e menu is gratis)

laat je groeien

Ook tijdens de lunch te gebruiken!

MENUPRIJS

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
€ 20.95
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Wet natuurbescherming
Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond
van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn
een vergunning te verlenen aan de Gemeente Bergen voor het aanleggen
en in gebruik hebben van een sportcomplex met 5 voetbalvelden aan de
Oldenborghweg 1 te Egmond aan den Hoef. De vergunningaanvraag heeft
betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 247006) liggen
met ingang vanaf 28 september 2018 tot en met 8 november 2018
ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (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.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw
zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095,
1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende
is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de
ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen
zienswijze naar voren is gebracht.

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 247006 te vermelden.

:: :

HERFSTEDITIE

zaterdag
20 oktober
2018 van 14VANAF
00 uur tot
sluit
ZATERDAG
15 OKTOBER
14.00
zondag 21 oktober
van €143,-00pertotglas19 0(200 uur
stempelkaart:
€ 2,50 | 2018
bockbier
cl.)
dddd
fae

11e editie
14 locaties
36 Bockbieren
lekkere hapjes
2 dagen plezier!
Contact: bokkentocht@debierverbinding.nl
Facebook: fb.me/HLBokkentocht

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

UITKIJKPOST

26 SEPTEMBER 2018

Verkeer

11

Bouwen en wonen

Concept saneringsplan

of schanskorf. Aanwonenden kozen

schanskorf-schermen dan wordt er een

railschermen Heiloo ter inzage

voor de schanskorf-railschermen. Door

nieuwe procedure gestart met schans-

technische ontwikkelingen is de kans

korf-schermen.

Omgevingsvergunningen

Inzien via internet
- op de website www.ruimtelijke-

Ontvangen aanvragen

plannen.nl/ (NL.IMRO.0399.

- De Droogmakerij (tegenover 37,

UwpHofvansombroek-0401).

Burgemeester en wethouders van

toch aanwezig dat er in de nabije toe-

de gemeente Heiloo maken bekend

komst een nieuwe variant beschikbaar

Indienen zienswijze

39 en 43, 47), realiseren bedrijfs-

dat het concept saneringsplan ten

is: de mini-schermen. Het voordeel van

Het concept saneringsplan ligt van 27

verzamelgebouw (4e fase), ont-

Zienswijzen

behoeve van geluidsreductie op de

deze schermen is dat zij dicht op het

september tot en met 8 november ter

vangstdatum 13 september 2018

Gedurende de periode dat het uitwer-

gevels van woningen langs het spoor

spoor staan en lager zijn. De impact

inzage in de hal van het gemeente-

(WABO1801447);

kingsplan ter inzage ligt, kunnen de

in Heiloo van 27 september tot en met

op de omgeving is veel kleiner. Nadeel

huis. Tijdens deze termijn kan iedereen

8 november ter inzage ligt in de hal

is dat de geluidreductie rekenkundig

schriftelijk of mondeling zienswijzen

woning (dakopbouw), ontvangst-

instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

van het gemeentehuis van Heiloo. In

gezien iets minder is, maar wel binnen

indienen:

datum 19 september 2018

spraak van de raad van State:

het concept saneringsplan staat dat de

de norm valt.

- Schriftelijke zienswijzen moeten

(WABO1801470);

- Belanghebbenden die eerder tijdig

gericht worden aan burgemeester en

gemeente de geluidreductie langs het

- Zeekamplaan 14, vergroten

- Zevenhuizerlaan 2a-2h, het aan-

volgende belanghebbenden beroep

een zienswijze hebben ingediend

spoor wil bereiken door:

Omdat uiterlijk 1 december het

wethouders van Heiloo, Postbus 1,

leggen van een mantelbuis (PWN),

tegen het ontwerpuitwerkingsplan;

- het plaatsen van raildempers op het

definitieve saneringsplan ingediend

1850 AA Heiloo. Vermeld in de ziens-

ontvangstdatum 15 september 2018

- Belanghebbenden, die kunnen aanto-

moet worden bij het ministerie van

wijze in ieder geval: naam en adres

(WABO1801451).

Infrastructuur & Waterstaat heeft het

van de indiener, datum, inhoud van

dicht langs het spoor (± 1,75 meter

college vanwege de voordelen beslo-

de zienswijzen en het plan waarop de

Verleende vergunningen

van het hart van het spoor) met een

ten om in het concept saneringsplan te

inspraak betrekking heeft;

U kunt tegen verleende vergunningen

Het beroepschrift dient te worden

hoogte van 0,80 meter ten opzichte

kiezen voor mini-schermen. Zij neemt

bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst

gericht aan de Afdeling bestuurs-

van de bovenkant spoor.

hiermee een voorschot op eventuele

doen, laat dit dan uiterlijk 14 dagen

‘Bezwaar maken’.

rechtspraak van de Raad van State,

goedkeuring van de mini-schermen

voor het einde van de ter inzage

- De Laghe Weijdt 20, plaatsen

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Schanskorf- of mini-schermen

door ProRail. Mochten de schermen

legging weten. Maak hiervoor een

Oorspronkelijk besloot de raad in 2014

door ProRail in een later stadium toch

afspraak met de Pim Broersen,

ber 2018 (WABO1801107);

raildempers te plaatsen in combinatie

afgekeurd worden, dan zal een nieuwe

bereikbaar via telefoonnummer

- Werkendelslaan 37, plaatsen

met hogere schermen van maximaal

procedure worden gestart met schans-

072 - 535 66 66 of via e-mailadres

dakopbouw, verzonden 13 septem-

werkingsplan treedt in werking daags

1,5 meter ten opzichte van de boven-

korf-schermen.

info@heiloo.nl. U wordt dan uitgeno-

ber 2018 (WABO1801154).

na afloop van de beroepstermijn. Het

spoor;
- het plaatsen van mini-schermen

- Wilt u uw zienswijze mondeling

geweest om een zienswijze tegen het

van het spoor namelijk op 4,65 meter

Bewonersenquête

uit het hart van het spoor. De voorkeur

Om niet voorbij te gaan aan de eerder

ging toen ook al uit naar mini-scher-

uitgesproken voorkeur voor schans-

men, maar omdat het niet mogelijk was

ontwerpuitwerkingsplan in te dienen.

dakopbouw, verzonden 19 septem-

digd voor een gesprek waarbij u uw

kant spoor. Deze stonden ook verder

nen redelijkerwijs niet in staat te zijn

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het uit-

instellen van beroep schort de inwer-

zienswijze kunt weergeven.

kingtreding van het uitwerkingsplan
Vastgesteld uitwerkingsplan Hof van

niet op. Degenen die beroep hebben

> Meer informatie

Sombroek

ingesteld kunnen een verzoek om een

korf-schermen, ontvangen aanwonen-

Heeft u nog vragen? Neemt u dan

Burgemeester en wethouders maken

voorlopige voorziening indienen. Als

om deze optie verder uit te werken in

den deze week een brief en enquête

contact op met Pim Broersen, beleids-

ingevolge het bepaalde in artikel 3.8

binnen de termijn naast het beroep-

de aanvraag voor uitvoeringssubsidie

om te kiezen tussen de schanskorf- en

medewerker binnen het team beleid en

lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening

schrift een verzoek om voorlopige

is daar destijds niet voor gekozen. In

de mini-schermen. Wanneer blijkt

beheer (CWV) via telefoonnummer 072

bekend dat met ingang van donderdag

voorziening is ingediend bij de voor-

overleg met de subsidieverlener ligt

dat de meerderheid toch kiest voor

- 535 66 66.

27 september 2018 voor een periode

zitter van de Afdeling bestuursrecht-

van zes weken voor een ieder ter inza-

spraak van de Raad van State, treedt

ge ligt: het vastgestelde uitwerkings-

het besluit niet in werking voordat op

plan Hof van Sombroek te Heiloo.

het verzoek is beslist.

deze mogelijkheid nu wel voor.
Bewoners is in september 2017
gevraagd een voorkeur uit te spreken
voor vier mogelijke type schermen
van: beton, aluminium, kokosvezel

Bezwaar maken

Burgerzaken

Doel van het ontwerpuitwerkingsplan

> Meer informatie

Als een besluit rechtstreeks gevolgen

Burgerlijke stand tot en met 18

Het doel van het uitwerkingsplan is

Voor meer informatie kunt u contact

voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar

september 2018

het planologisch – juridisch mogelijk

opnemen met mevrouw Sandra Jager

maken van realisatie van totaal 8

van het team Plannen en Projecten,

maken. Dit doet u in een brief binnen
zes weken nadat het besluit is ver-

Geboren

woningen op het betreffende per-

Domein Ruimtelijke Ontwikkeling, tele-

zonden. In dit bezwaarschrift zet u uw

Evy Admiraal d.v. E. Admiraal en

ceel tussen de hoek Krommelaan,

foonnummer 088 909 7508.

naam, adres en handtekening, datum,

E.M. Kosterink

Groeneweg, Vennewatersweg te

GEMEENTEHUIS

omschrijving van het besluit en reden

Guus van der Poll z.v. D.J.M. van

Heiloo. Op het perceel dat is opgeno-

Raadhuisplein 1

waarom u het niet eens bent met het

der Poll en H.S. Weijers

men in het uitwerkingsplan ‘Hof van

Postbus 1, 1850 AA Heiloo

besluit. Het bezwaarschrift stuurt u

Floortje F. Roos d.v. J.W. Roos en

Sombroek’ zijn drie 2 onder één kap

t 072 535 66 66, info@heiloo.nl

naar degene die het besluit heeft geno-

A. de Best

woningen en 2 vrijstaande woningen

whattapp 06 821 735 46

men: burgemeester of burgemeester

Jelle D. Bot z.v. S. Bot en J.M.G.

gepland. Qua verkaveling en opzet

www.heiloo.nl

en wethouders, Postbus 1, 1850 AA

Admiraal

past de uitwerking van het betreffende

Openingstijden

perceel binnen de regels van het

Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst
Openingstijden

over het besluit. U kunt de besluiten

Huwelijken / geregistreerde

geldende (globale) bestemmingsplan

ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur

vinden op officielebekendmakingen.nl/

partnerschappen

Zuiderloo.

maandagavond 18.00 - 20.00 uur

gemeenteblad

R.P. Kraakman en K.I.M. Morsch

Op andere tijden na afspraak.

Vergunningen

M.S. Schouten en L. Huijsmans

Ter inzage

Verleende APV vergunningen
- Standplaatsvergunning

Vragen om schorsing

W. Adrichem en J.S.M. Rozemeijer

Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Een bezwaarschrift heeft geen schor-

J.T. van Diepen en J.T. van

van donderdag 27 september tot en

Bevolkingsonderzoek borstkanker in

AFVALBRENGPLAATS

sende werking. Het besluit blijft van

Heteren

met woensdag 7 november 2018 op de

de periode van maandag 1 novem-

Rosendaal 2, Postbus 1,

kracht. Bij een spoedeisend belang

volgende wijze ter inzage:

ber 2018 tot en met 1 april 2019 ter

1850 AA Heiloo

kunt u een voorlopige voorziening

Overlijden

- bij de informatiebalie in het gemeen-

hoogte van theater De Beun op het

t 072 535 66 66

(schorsing) aanvragen bij de voorzie-

G.M. Beers-Gaarthuis

tehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo;

parkeerterrein bij de Willibrordusweg

ningenrechter van de rechtbank Noord-

L.A.J.M. van Eck

Openingstijden

Holland, sector Bestuursrecht, Postbus

A.M. Fraase Storm

ma t/m vrij 08.30 - 15.45 uur

1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor

L.J.W. Hallewas

zaterdag 09.00 - 13.00 uur

betaalt u griffierecht.

J.P. Overbeek

Heeft u vragen? Bel meteen!!

- in de Openbare Bibliotheek,
Westerweg 250 te Heiloo.

2, verzenddatum besluit 20 september 2018 (APV1800824).

Volg ons op
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• stimuleren participatie
en sociale samenhang
• informatie, advies, ondersteuning
en begeleiding inwoners
• aanbod zinvolle vrijetijdsbesteding
• verbinden vitale en kwetsbare inwoners
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trefpunt

agendA
Yoga op de stoel
Bij stoelyoga voert u milde yogahoudingen uit op een
stoel, bedoeld voor ouderen en mensen met een
beperking. De lessen zijn op donderdag van 13.30 tot
14.30 uur in de periode september t/m 6 juni. U kunt
eerst een proeﬂes volgen.
Informatie avond rondom het levenseinde

Week tegen
de eenzaamheid
Dit jaar is het thema in de week
tegen eenzaamheid “Kom Erbij”!

Jongerenwerk strijdt
tegen eenzaamheid
Wanneer je aan eenzaamheid denkt, ben
je misschien geneigd om aan ouderen te
denken. Maar hoe zit het eigenlijk met
eenzaamheid onder jongeren?
“Eenzaamheid onder jongeren is geen
groeiend probleem,” zegt Gerine Lodder,
expert op het gebied van eenzaamheid bij
jongeren. “Naar schatting is het percentage
eenzame mensen tussen de 15 en 24 jaar
net zo hoog als het percentage eenzame
mensen van 80 jaar en ouder. Misschien
geen groeiend probleem, maar wel een
groot probleem.”

Gelukkig wordt er steeds meer bekend over
eenzaamheid bij jongeren. In Heiloo is het
Jongerenwerk betrokken bij het Steunpunt
Eenzaamheid Heiloo. “Ons primaire doel
is om het taboe rondom eenzaamheid
te doorbreken. Daarnaast kunnen we
jongeren met eenzaamheidsgevoelens
ondersteunen.” Aldus Ester Schotten van
Jongerenwerk Heiloo. Een van de middelen
die het Jongerenwerk hiervoor gebruikt, is
het jongerencentrum dat binnenkort wordt
geopend in het Brunogebouw. “We willen
een plek creëren waar jongeren zich thuis
voelen en elkaar kunnen ontmoeten.”

Westerweg 250 Heiloo (in de bibliotheek) Tel: 072 5320281,
E-mail: info@vipheiloo.nl Website: www.vipheiloo.nl
OPENINGSTIJDEN:
dinsdag
10.00-16.00 uur
woensdag 10.00-13.00 uur
donderdag 13.00-16.00 uur
vrijdag
10.00-16.00 uur

VRIJWILLIGERSVACATURES
• Zaalvoetbalvereniging HZV het Vennewater zoekt een Kleding- en materialenbeheerder
• Stichting Trefpunt Heiloo zoekt een “Kartrekker” voor het Mom & Single Mom Café
(ook leuk voor duo’s)
• Zorgvilla Westervenne zoekt op donderdag vrijwilligers die helpen in de Zintuigentuin
• Magentazorg zoekt vrijwilligers met een hond die samen een bezoekje willen brengen aan
de bewoners van Nieuw Varne.
• Viva! Zorggroep, locatie de Loet zoekt een Winkelvrijwillig(st)er voor de kleine
boodschappen van de bewoners.
Kijk voor meer informatie en voor veel meer inspirerende vacatures op onze website: www.vipheiloo.nl.

VRIJWILLIGERS BEDANKT! INSCHRIJVING START 1 OKTOBER
In de gemeente Heiloo zijn wij blij met u als vrijwilliger! Daarom willen wij u namens de
gemeente Heiloo en het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Heiloo hartelijk bedanken voor uw
inzet, tijd en toewijding.
Onder het motto ‘Vrijwilligers Bedankt!’
organiseert het VIP in de week van 3 t/m
11 november samen met de gemeente
tal van gratis workshops, rondleidingen
en voorstellingen. Bekijk het aanbod van
activiteiten, maak uw keuze en schrijf u in.
Inschrijven kan van 1 t/m 29 oktober via:
www.vrijwilligers-bedankt.nl
U kunt ook langskomen op het VIP tijdens
onze openingstijden.

Vrijdag 28 september opent het
Trefpunt deze week met een
lekkere soepmaaltijd. Samen eten
verbindt en samen eten is een
gemakkelijke en leuke manier om
nieuwe mensen te ontmoeten.
Of elkaar beter te leren kennen.
De soepmaaltijd bestaat uit soep
met stokbrood en kruidenboter,
broodje ham of kaas, koﬃe/thee
of melk/karnemelk. De maaltijd
begint om 12.30 uur en duurt tot
ongeveer 14.00 uur. Deelnameprijs
bedraagt € 7,50 en opgave van
tevoren is noodzakelijk. Dit kan bij
onze receptie.

Er is altijd veel behoefte aan informatie over hetgeen
er allemaal geregeld kan en moet worden rondom het
naderende levenseinde. Op woensdag 17 oktober
van 19.30 tot 22.00 uur zijn de vrijwilligers van VPTZHeiloo, uitvaartbegeleider Margo van Schagen, notaris
Mr. G.J. van Leersum en Karin Scheirlinck aanwezig om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
Opgeven bij het Trefpunt.
Fitness voor vrouwen
Het plan is om op woensdag 3 oktober van 13.30 tot
14.30 uur weer te starten met de groep ﬁtness voor
vrouwen. Locatieis de gymzaal aan de Burenweg. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het Trefpunt
(072) 533 12 97.
Repair CafEé
Zaterdag 29 september van 10.00 tot 13.00 uur staan
de vrijwilligers van het Repair Café weer voor u klaar
in het Trefpunt. Alles waar iets mee is of het niet meer
doet is welkom. Toegang is gratis.
Contactgroep Partnerverlies
Op dinsdag 2 oktober van 13.30 tot 15.30 uur is er
weer een bijeenkomst van de Lotgenoten Contactgroep
Partnerverlies. Het thema voor deze bijeenkomst is
`herinneringen`. Zijn er momenten dat je ondanks je
verdriet ergens van kan genieten? Herinneringen uit
het verleden of iets wat je nu beleeft? Als dit thema
u aanspreekt vinden ook wij het ﬁjn als u komt. Entree
is €5,- incl. consumptie. Voor meer informatie: 0725331297 of info@trefpuntheiloo.nl
Tweedehands boekenmarkt
Zaterdag 29 september van 10.00 tot 13.00 uur is
er weer die gezellige boekenmarkt in het Trefpunt.
Wellicht kunt u hier net dat ene boek vinden waar u
naar op zoek bent. Toegang is gratis.

Engelse les
In september zijn de lessen Engels
weer gestart, maar u kunt nog
instappen!
De nadruk ligt op het leren en
verstaan van de taal. Er zijn
diverse niveaus. Zo kunnen zowel
beginners als gevorderden in een
groep geplaatst worden.
Locatie: Trefpunt.
Voor informatie en opgave:
Trefpunt (072) 533 12 97.

Jazz- en
smulmiddag:
Erna and
Friends
Na het grote succes van vorig
jaar treden Erna and Friends
wederom voor u op, deze keer
in het Trefpunt op zondag 30
september. De groep vrienden
speelt met veel enthousiasme Jazz
Standards uit het ‘Great American
Songbook’ met leadzang van Erna
van Es. Na aﬂoop van het concert
is er de mogelijkheid om te blijven
eten. Het diner bestaat uit nasi
met ei en ham, saté met satésaus,
gehaktballetjes in saus, kroepoek,
atjar, gebakken uitjes, salades en
aardbeienbavarois toe. Zondag 30
september van 15.00 tot 17.30 uur.
Kosten optreden € 7,50, kosten
maaltijd € 12,50. Maak direct uw
reservering voor het concert en de
maaltijd.

Samen eten in het Trefpunt
Vrijdag 5 oktober om 18.00 uur serveren we weer een
heerlijke maaltijd die wordt verzorgd door “Brasserie
Veldt”. Het menu is: champignonsoep, zuurkool en
hutspot met een bal gehakt, griesmeelpudding met
bessensap. Kosten € 15,50. Alles bij elkaar een gezellige
avond waaraan veel zorg en aandacht wordt besteed.
Bustocht: Royal Den Haag en Scheveningen
Wat is er toch veel te zien in de residentie. Tijdens
onze excursie op zondag
21 oktober rijden we comfortabel langs trekpleisters
als het Vredespaleis, Koninklijke paleizen, ambassades,
de regeringsgebouwen etc. We vertrekken om 13.00
uur vanaf het Trefpunt. Deelnameprijs € 32,50 incl.
koﬃe met gebak in Scheveningen.
Tablet Probeer Project
De kleinkinderen kunnen alles met zo´n computertablet, maar opa en oma denken dat het moeilijk is en
hebben geen idee van de mogelijkheden. Daar gaan
we voor de leden van WonenPlus wat aan doen, met
tablets van het bedrijf Sim PC, die speciaal geschikt zijn
voor senioren door de eenvoudige bediening. Woensdag 24 oktober van 14 tot 15 uur is er in het Trefpunt
een voorlichtingsbijeenkomst, geef u daarvoor op bij
de receptie.
Uitstapjes met de trefpunt Express
Een selectie
Donderdag 4 en 18 oktober
Samen boodschappen doen op ´t Loo
Donderdag 4 oktober
Hoogovensmuseum IJmuiden
Dinsdag 9 oktober
Rondleiding Afas-AZ stadion
Het volledige programma ligt voor u klaar bij de
receptie in het Trefpunt.

Abraham du Bois-hof 2
Heiloo, 072-5331297
www.trefpuntheiloo.nl
info@trefpuntheiloo.nl
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Training ‘Persoonsgegevens en
privacybeleid voor vrijwilligersorganisaties’
HEILOO - Het Vrijwilligers
Informatie
Punt
verzorgt,
in
samenwerking
met
de
Vrijwilligersacademie BUCH, op
dinsdag 9 oktober van 19.30 tot
22.00 uur de kosteloze training
‘Persoonsgegevens en privacybeleid voor vrijwilligersorganisaties’.
De locatie van de training is
het Trefpunt, Abraham du Bois-

Parnassia.

Foto: Paul ten Have

Natuurwandeling Heiloo
Noorderneg
HEILOO - Zondag 30 september is er een extra IVNnatuurwandeling in het recreatiegebied Noorderneg, aan
de westkant van Heiloo. Het
is een ruim opgezet en gevarieerd ingericht gebied, van open
grasvelden tot dichtbegroeide
bosjes.
Van de langdurige droogte heeft
dit gebied zo te zien weinig last
gehad en in de vroege herfst zijn
er al bessen en andere zaden te
zien. Dat is dan weer prettig voor
spreeuwen, merels en andere bosvogels, terwijl meeuwen en eenden hun plek zoeken op de plassen. Vroeger was het gebied deel
van een woeste strandvlakte. Later

werd het ingericht als recreatiegebied. Maar natuurlijke processen
bepalen uiteindelijk hoe het er in
detail uitziet, zoals in het kleine,
natte veengebiedje aan de zuidwestkant. De wandeling begint
om 10.00 uur op de parkeerplaats
bij zwembad Het Baafje aan De
Omloop in Heiloo en duurt ongeveer twee uur. Aangelijnde honden
mogen mee. Stevig schoeisel wordt
aanbevolen vanwege hobbelige
gedeeltes en warme en winddichte
kleding komt vast ook van pas.
Opgave vooraf is niet nodig. Een
donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt
op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar hanneke@ivnnkl.nl of bellen: 072-5337601;
kijk ook eens op www.ivn.nl/nkl/.

Meer Bewegen voor
Ouderen
EGMOND AAN DEN HOEF - In
Dorpshuis Hanswijk in Egmond
aan den Hoef is er op maandagochtend Meer Bewegen voor
Ouderen. Iedereen kan meedoen
en na de les wordt er altijd gezellig een kopje koffie gedronken.
Het is speciaal voor 65+’ers en
gericht op beweeglijkheid, zelfstandigheid, ontspanning, coördinatie, uithoudingsvermogen en
natuurlijk: plezier! Deelnemers
bepalen zelf het tempo en tot
hoever zij willen gaan. Heeft
u interesse? Dan kunt u altijd
een gratis proefles bijwonen.
U bent welkom in Dorpshuis
Hanswijk, Hanswijk 1 in Egmond
aan den Hoef. De lessen MBvOgymnastiek zijn van 10.00 tot en
met 11.00 uur en de lessen lopen
door tot en met 17 december. De
kosten voor 15 lessen bedragen
€ 90.

hof 2 in Heiloo. Sinds mei 2018
is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing voor alle organisaties die
van persoonsgegevens gebruikmaken. In de training worden vrijwilligersorganisaties op weg geholpen
met het opstellen van privacybeleid, het bewaren van persoonsgegevens en het informeren van vrijwilligers over hoe om te gaan met
gegevens. Op donderdag 18 okto-

EGMOND AAN DEN HOEF
- Sinds 2012 worden maandelijks stiltewandelingen in de
Egmondse duinen georganiseerd. Deze wandelingen kunnen je een diepe verbinding
geven met jezelf en daardoor
verbinding met alles om je heen.
Wandelaars worden uitgenodigd
om met hun aandacht in het hier
en nu te zijn en om te waarnemen zonder oordelen.

S

ling duurt 1 uur en 15 minuten en
er wordt gelopen in een heel rustig
tempo. Deelname is kosteloos, op
eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid, zorg dus goed voor
jezelf. Aanmelding is niet verplicht.

De data voor de komende stiltewandelingen zijn: 30 september, 21
oktober, 18 november, 9 december
en 30 december.
Locatie:
Nachtegalenpad
te
Egmond aan den Hoef bij PWN
informatiebord. Tijdstip van vertrek: 7.30 uur. Zorg voor stevige
stappers en goede bescherming
tegen weer en wind. De wande-

Ook u kent waarschijnlijk wel iemand met dementie. Naar schatting zijn er in Nederland een kwart miljoen
mensen die lijden aan deze verzamelnaam voor verschillende ziektes. Door de vergrijzing zal dit aantal over
20 jaar zijn verdubbeld. Dus de kans dat u hier, direct of indirect, mee te maken hebt of krijgt is heel groot.
Dan is het goed te weten dat we deze uitdaging binnen onze regio op een professionele wijze oppakken.
nadat de diagnose dementie is gesteld.
Ook is hij of zij het aanspreekpunt voor
vrienden, familie en mantelzorgers die
vaak met talloze vragen zitten. Doordat
de casemanager direct contact heeft
met de huisarts, het dementieteam, het
ziekenhuis, de zorgteams en andere
zorgprofessionals kan snel de juiste

Opgeven en meer informatie via:
www.vrijwilligersacademiebuch.
nl of neem contact op met Sigrid
Wijsman van het Vrijwilligers
Informatie Punt: 06-48500912.

Stiltewandeling in
Egmondse duinen

Alle aandacht voor dementie
amen met andere organisaties investeert ViVa! Zorggroep al jaren
in goede dementiezorg. Zo is in
Midden-Kennemerland een Dementieketen georganiseerd. De spin in het
web daarin zijn onze casemanagers
dementie. Zo’n casemanager wordt de
vaste begeleider van de cliënt, direct

ber (van 19.30 tot 22.00 uur) wordt
dezelfde training aangeboden bij
Welzijn Castricum in Geesterhage,
Geesterduinweg 5 in Castricum.

hulp worden geboden. En dat is voor
iedereen een grote opluchting. Op
deze manier worden nu 100 mensen
met dementie begeleid.

Van ruzie naar hand in hand
Trees Berkhout (links) en Alie Bolhuis, beiden casemanager dementie
bij ViVa! Zorggroep vertellen: ‘Onze
aanpak is erop gericht om mensen
met dementie zo lang mogelijk thuis
te kunnen laten wonen. Dat doen we
onder andere door de mantelzorgers
goed te ondersteunen en voorlichting
te geven aan wijkteams en vrijwilligers.
Maar als het niet meer gaat, zorgen
we voor de best mogelijke volgende
stap. Zo was er een ouder echtpaar
die beiden steeds meer symptomen
van dementie vertoonden. Waar zij
elkaar in de eerste jaren juist wisten
te ondersteunen, begonnen ze elkaar
geleidelijk steeds verder in de weg te
zitten. Ze begrepen elkaar niet meer
wat leidde tot irritaties en uiteindelijk
zelfs tot fikse ruzies. Met hulp van de
specialist oudergeneeskunde, de huisarts, het wijkteam en onze bemiddeling kreeg het echtpaar een gezamenlijke kamer in een gesloten deel van
een verpleeghuis
en extra begeleiding. Nu lopen
ze samen, hand
ViVa! Zorggroep
in hand, door het
pand. Daar doen
we het voor.’
Kwaliteit van leven

Wil je je ook inzetten voor mensen met dementie? Bel 088 – 995 80 00, mail
naar solliciteren@vivazorggroep.nl of ga naar werkenbij.vivazorggroep.nl

Foto: Google.nl
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Meer beleving in vernieuwde
showroom Willem Taats Vloeren
Groot assortiment
LIMMEN - Na een ingrijpende
verbouwing de eerste weken
van 2018 ziet de showroom er
geweldig uit. Meer merken,
dus meer keuze én een beter
overzicht zodat de klant een
beter idee krijgt van de
uitstraling en sfeer van
verschillende houten vloeren.
Willem Taats levert vloeren
volgens de laatste trends en
van gerenommeerde merken.
Professioneel
Kiest u voor kwaliteit en vakmanschap, dan kiest u voor
Willem Taats Vloeren. Zijn
jarenlange ervaring bij verschillende woninginrichters
en uiteindelijk bij Ten Dam
Parket maken hem tot dé
Houten Vloeren Specialist in
de regio. Uiteraard verkoopt
Willem Taats als alternatief
ook pvc en laminaat met een
‘houtprint’. Om aan de vraag
te kunnen voldoen werkt
Willem Taats samen met 4
parketteurs, allen Bona-gecertificeerde vakmensen.

SCIENCE
SELECTIVE RABBIT
1,5 kg € 8,50

2 Stuks € 14,00

4 oktober DIERENDAG
Woensdag 3 en
donderdag 4 okt.
OP ALLE SNACKS
10% KORTING
ARION PREMIUM
hondenvoer L.B. 12 + 1kg
van € 41,50

nu € 35,00

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Openingstijden:
Stetlaantje
5 Limmen Tel.
50512258.30-17.00
/ 06 27470889
maandag 13.00-18.00
uur072
/ zaterdag
uur
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.30
uur en 13.30-18.00 uur
maandag 13.00-18.00 uur / zaterdag 8.30-17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur

Vertrouwd
De showroom straalt rust
en ruimte uit, een inspirerende plek om de juiste
keuze te maken voor uw
nieuwe houten vloer. Willem
Taats neemt alle tijd voor
zijn klant en geeft eerlijk en
vrijblijvend advies over prijs
en kwaliteitsverhouding en
uitleg over de uitgebreide
dienstverlening.

GELDIG ZATERDAG 29-09

Willem Taats Vloeren
is CBW-erkend.
Onderhoud
Naast parket, laminaat en
pvc vloeren, levert Willem
Taats randafwerking en
onderhoudsmiddelen en
verzorgen zij de reparatie
en renovatie van bestaande
parketvloeren.
Overweegt u de aanschaf van
een nieuwe vloer, bezoek dan
de showroom van Willem
Taats Vloeren aan de
Rijksweg 60 in Limmen.

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

HET TUINCENTRUM
BIJ U IN DE BUURT!!

BLOEMBOLLEN
PLANT ZE NU!!
prachtig
assortiment
voorjaarsbloeiende
bloembollen!!

Foto: aangeleverd

Formido wordt Meelgro
Service Bouwmarkt
LIMMEN - Per 1 oktober ondergaat Formido Limmen een naamswijziging. Wij gaan verder onder
de naam Meelgro Service Bouwmarkt.
Deze verandering is noodgedwongen ontstaan doordat
Maxeda (de moedermaatschappij) onverwachts heeft
besloten om de formule Formido niet langer voort te
zetten. Deze verandering heeft ertoe geleid dat wij nu
ons eigen concept met, vooral, onze eigen visie veel
meer naar buiten kunnen uitdragen. Onze naamsverandering betekent echter niet dat er een verandering zal
ontstaan in ons assortiment en onze serviceverlening.
Onze service blijft ongewijzigd en wat betreft ons assortiment, is het streven om deze nog meer te finetunen
naar de vraag van deze regio.
Ons team van Meelgro Service Bouwmarkt & Meelgro
Bouw staat ook per 1 oktober gewoon weer ouderwets
voor u klaar.
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Boswaid maakt jutterskunst
van zwerfafval
regio 17
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Kijken naar kleur in
De Kapberg

De Allium is een mooi bolgewas.

Aangeleverde foto

Plant bloembollen nu en geniet in het
voorjaar van een pracht aan bloemen!
LIMMEN - Als je in de lente wilt
genieten van de bloeiende bollen moet je er op tijd bij zijn. De
herfst is namelijk hét moment
om (voorjaarsbloeiende) bollen
te planten, zoals tulpen, narcissen, blauwe druifjes, sneeuwklokjes en krokussen. Zo geniet
je al vroeg in de lente van heel
veel kleurenpracht. In het voorjaar kun je zomerbloeiende bollen gaan planten. Als je het goed
aanpakt kun je zo maandenlang
genieten van bloembollen in je
tuin.
Soorten bloembollen
Kleur in de tuin zorgt voor een
tevreden glimlach. Het is niet alleen
een lust voor het oog, maar maakt
alles ook meteen een stuk gezelliger. Er zijn bollen in allerlei soorten
en maten. De belangrijkste verdeling die we kunnen maken is dat er
voorjaarsbollen en zomerbollen zijn:

Voorjaarsbloeiende bollen: narcissen, tulpen, blauwe druifjes,
sneeuwklokjes
en
krokussen.
Worden in het najaar geplant, het
liefst vóór de eerste vorst.
Zomerbloeiende bollen (ook wel
knollen genoemd): dahlia’s, anemonen, calla’s, gladiolen en begonia’s.
Worden in het voorjaar geplant, het
liefst na de laatste nachtvorst.

het gazon of op het terras in bloempotten. Of ga creatief aan de slag en
maak mooie bolpatronen.

Wanneer bloembollen planten?
Voorjaarsbloeiende bollen kun
je het beste planten vanaf september tot december, het liefst voor de
eerste nachtvorst. Zomerbloeiende
bollen kun je het beste vanaf het
voorjaar planten, zodra de kans
op nachtvorst voorbij is tot en met
eind mei.

Hoe bloembollen planten?
1. Maak de aarde eerst goed los en
vermeng deze met potgrond.
2. Maak voor grotere bollen een gat,
ongeveer tweemaal zo diep als de
bol hoog is of gebruik een speciale
bollenplanter. Voor kleinere bollen
kun je een gleuf maken in de aarde
waar je ze in legt.
3. Leg de bol of meerdere bollen
erin en maak het gat weer dicht met
aarde.
4. Geef de bollen na het planten
water, zodat ze goed gaan groeien.
5. Wanneer de bollen gaan bloeien
kun je heerlijk genieten.

Waar bloembollen planten?
Bollen kun je op verschillende
manieren planten: verspreid in een
border, in groepjes bij elkaar, tussen

Bij Nuyens Tuin & Groen Shop
vindt u een prachtig assortiment
bloembollen
en
aanverwante
artikelen.

EGMOND AAN DEN HOEF - Je
mag in de galerie overal gaan
zitten. Er is per slot van rekening weer veel moois te zien en
daar moet je de tijd voor nemen.
Kleur vooral. Maar ga niet zitten
in de stoel van Rob Sleutelberg.
Daar moet je naar kijken! Hij
ontwierp al stoelen in zijn studententijd en nu hij is gestopt
als huisarts, maakt hij thuis met
veel lijmtangen niet alleen stoelen in multiplex, maar ook tafeltjes met epoxy en glasvezeldoek
en spannende lampjes.

Marli Turion stelt de mens centraal en meer precies: de vrouw. Ze
maakt voorstellingen van anderen
maar evengoed zijn ze te beschouwen als zelfbeelden, gespiegelde
zelfportretten. Ze toont vrouwen uit
verschillende culturen en tijden. Op
dit moment is de dans een terugkerend thema: de fragiele grens tussen
drama en het pathetische, dreiging
en poëzie, tussen dansen en vallen. De onderwerpen komen uit
een uitgebreid archief van krantenknipsels, tekeningen, reproducties,
eigen foto’s en het internet.

Nuray Atas woont en werkt in
Nederland en exposeert regelmatig
in binnen- en buitenland. We zien
van haar grote schilderijen. Het zijn
abstracte doeken, meestal in nogal
donkere kleuren met felle accenten.
De schilderijen zijn met acrylverf op
een ruwe ondergrond geschilderd.
De thema`s zijn divers en geïnspireerd door theater, muziek, natuur,
(oer)landschap, licht en water.
Ze volgde haar opleiding aan de
Rijksacademie in Amsterdam.

Het werk van Vivian Rozenbeek
was eerder te zien bij De Kapberg.
Ze werkt met verpakkingsmateriaal
voor deze expositie. We zien met
name kiwibakjes die zijn getransformeerd en die bestaan uit papierpulp die met garens zijn bewerkt en
enkele met gemengde technieken.
Losse getransformeerde kiwibakjes worden gecombineerd tot een
wandobject. Er zijn ook enkele vrijstaande objecten. Vivian is al meer
dan 40 jaar beeldend actief. Zij is
begonnen met textiele vormen en
later alleen met papier. Haar werk
is abstract en de papierobjecten
waren o.a. te zien op de Papier
Biennale in Rijswijk.

Marianne Roodenburg heeft
gestudeerd aan de Willem de
Kooning Academie voor Beeldende
Kunst in Rotterdam. Haar werk
is altijd verbonden met ruimte
en kleur. Binnen deze context
onderzoekt zij de mogelijkheden
van kleur als ruimtelijk element.
Kleuren reageren op elkaar en veranderen visueel bij verschillend
licht. Als kunstenaar onderzoekt zij
in haar werk kleurverhoudingen en
de ruimte die kleuren visueel innemen. De theorie van Jan Purkinje
over kleur en veranderend licht is
daarbij een uitgangspunt.

De tentoonstelling is te zien van
28 september tot en met 4 november op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Het
adres is: Slotweg 17 in Egmond aan
den Hoef. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag
30 september om 15.00 uur.

Walk-in concerten Akersloot
op zondag 4 november
AKERSLOOT - Ze komen er
weer aan, de Walk-in concerten
in Akersloot. Dit jaar vindt de
7e editie plaats.
Voor de mensen die nog niet
weten wat het inhoudt: tijdens de
Walk-in concerten brengen enthousiaste muzikanten hun muziek
ten gehore in huiskamers, schuren, garages en woonkeukens.
De muziek varieert van easy listening, jazz, pop, americana, rock tot
Nederlandstalig. Er hebben zich
inmiddels 13 acts aangemeld.
Verspreid over het hele dorp kunt
u heerlijk komen luisteren naar een
grote diversiteit aan muziek. De
optredens zijn op zondagmiddag 4
november en beginnen stipt op elk
half uur. Er wordt gestart om 13.30
uur en de laatste set begint om 16.30
uur. De duur van elke set is een
half uur, zodat iedereen voldoende
tijd heeft zich naar de volgende

locatie te begeven. De muziekmiddag wordt traditiegetrouw afgesloten in de Storey Club aan het
Wilhelminaplein, waar onder ande-

ren de muzikanten zich na afloop
verzamelen voor nog meer muziek
en gezellig napraten. Iedereen is
ook hier van harte welkom!

Een kunstobject van Vivian Rozenbeek.

advertentie

The Visitors tijdens een eerder Walk-in concert.
Aangeleverde foto

Foto: Robert Versluys
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Bent u toe aan ontspanning? Kom genieten met korting!
Op slechts 100 meter van het strand van Egmond aan Zee vindt u Zenmoodz Beauty & Spa.
Deze nieuwe beauty & spa biedt u alles om heerlijk tot rust te komen.
Bij Zenmoodz vindt u Finse sauna’s, Japanse baden, een stoombad, lounge sauna, zoutsauna,
infraroodcabine, zwembad en whirlpool. Maar ook een scala aan behandelingen in de
schoonheidssalon die afgestemd zijn op de verzorging van uw huid.
Kom heerlijk genieten en ontspannen tegen ons tijdelijke kennismakingstarief.
Tegen inlevering van deze kortingsbonnen betaalt u tot 1 december 2018 slechts € 15,00
per persoon entree en krijgt u 15% korting op een Spa-behandeling naar keuze.
Graag vooraf reserveren.
Heeft u vragen? Bel ons dan gerust!
Wij verwelkomen u graag snel in onze mooie beauty & spa.
Tanja Coert en Christine Sinke

Kortingsbon 1

Entree sauna- en zwemfaciliteiten
van € 22,50 voor €15,00 p.p.
Geldig t/m 30 november 2018

Niet in combinatie met membercard of andere kortingsbonnen

Kortingsbon 2

15% korting op een Spa-behandeling
keuze uit: Relax gezichtsbehandeling 25 of 55 min.
en Klassieke Zweedse massage 25 of 55 min.
Geldig t/m 30 november 2018

Zenmoodz Beauty & Spa gevestigd in Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 Egmond aan Zee - 072 750 2060 - www.zenmoodz.nl
dagelijks geopend van 10:00 tot 22:00 uur

Torenstraat 28
1901 ED Castricum
0251-65 27 40
beentjesinterieur.nl

GROTE OPHEFFINGSUITVERKOOP

Op onder andere alle Swissflex® modellen,
boxsprings, bedtextiel en meer!
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Herfstvakantie VakantieFUN
REGIO
De
gemeenten
Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heiloo,
Uitgeest,
Langedijk
en
Heerhugowaard
organiseren samen met Stichting
Sport-Z het vakantieprogramma
VakantieFUN.
Het programma vindt deze herfstvakantie plaats op woensdag 24
oktober, en is speciaal gericht op
kinderen van 10 t/m 12 jaar met een
zorgindicatie in het GGZ-spectrum
(autisme, ADHD, etc.). Het programma, dat plaatsvindt in sportcomplex De Meent Bauerfeind in
Alkmaar, bestaat al in de zomervakantie, maar zal nu als pilot ook
plaatsvinden in de herfstvakantie.
Kinderen kunnen door hun ouders/
verzorgers aangemeld worden via
www.sport-z.org/vakantiefun.

In het gemaal worden beelden van Wilma Hoebee en Carin
Blokker tentoongesteld.
Aangeleverde foto

Seizoensluiting Gemaal
1879 Akersloot
AKERSLOOT - De zomer is ten
einde, reden dat het Gemaal
1879 stopt met z’n zondagexposities. Zondag is de laatste
kans om deze te bezoeken.
Wilma Hoebee en Carin Blokker
exposeren er beelden en Stella
Burggraaf schilderijen.
Het gaat er zowel bij de beelden
als de schilderijen om de natuur in
beeld te brengen. De beelden laten
een veelheid aan dieren zien, de
schilderijen hebben het landschap
als uitgangspunt. Het totaal is een
lust voor het oog.
Het gemaal, een provinciaal
monument, is gelegen aan het
Noord-Hollandpad, een wandelpad
vanaf de kop van Noord-Holland
naar Het Gooi. Het gemaal zal van

tijd tot tijd in werking worden
gesteld. Na de sluiting van aanstaande zondag blijft het gemaal te
bezichtigen voor groepen, zie daarvoor de website www.gemaal1879.
nl. Op de bovenverdieping van het
gemaal hangt een foto-expositie,
die de geschiedenis van het Oer-IJ
tot onderwerp heeft. De Stichting
Oer-IJ organiseert regelmatig fietstochten, o.a. vanuit Akersloot. Deze
beginnen dan veelal in het gemaal.
Hiervoor kunt u hun website raadplegen: www.oerij.eu.
Pak uw kans om van dit alles
kennis te nemen en kom naar het
gemaal. Openingstijden 13.30 tot
16.30 uur. U vindt het gemaal aan
Fielkerweg 4, Klein Dorregeest,
Akersloot.

Rommelmarkt in
Wielerbaan Alkmaar
REGIO - Stichting Rommelmarkt
Egmond organiseert op zondag 7
oktober de eerste rommelmarkt
van dit jaar op de Wielerbaan in
Alkmaar. Het wordt weer een
oergezellige rommelmarkt.
Ruim 240 standhouders bieden
tweedehands spullen aan. Het aanbod zal weer gigantisch zijn, u kunt
het zo gek niet bedenken of u zult
het vinden op de markt, bijvoorbeeld gereedschap, huishoudelijke

spullen, dames, -heren- en kinderkleding, speelgoed, boeken, lp’s,
antiek, brocante, curiosa enz.
De markt is open voor het
publiek vanaf 10.00 uur en duurt tot
16.00 uur. De entree bedraagt € 2,50
p.p. vanaf 13 jaar en direct bij of
naast de accommodatie kunt u gratis parkeren. Wielerbaan Alkmaar,
Terborchlaan 200 in Alkmaar. Voor
meer informatie: 06-20114461 of
www.st-re.nl.

Klaverjassen en keezen
in Akersloot
AKERSLOOT - Zaterdag 29
september is de eerste klaverjas- en keezdrive van dit seizoen in Café De Vriendschap in
Akersloot.
De aanvang van de keezdrive
is 19.30 uur. Men kan zich telefonisch opgeven via 0251-312866 of
via info@vriendschapakersloot.nl.
Naast de keezdrive is er deze avond
ook de laatste klaverjasdrive van dit
seizoen. De aanvang van deze drive
is 20.00 uur. Ook voor de klaver-

jasdrive kan men zich telefonisch
opgeven via bovenstaand telefoonnummer.
In De Vriendschap staat deze
avond een mooi prijzentafel gereed
voor de winnaars. En mocht je met
het kaarten of keezen geen geluk
hebben, dan kan je je geluk bij de
superloterij proberen. Er zijn schitterende prijzen te winnen, zoals
smoothie-apparatuur, weerstations,
pannensets, fruitmanden, paling,
besteksets, koffers en levensmiddelen.

“Bij deze pilot hebben wij een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Door de leeftijdsgroep nader
te specificeren kunnen wij het programma zo inrichten dat het voor de
héle groep een belevenisvolle dag
vol nieuwe en positieve ervaringen
wordt,” aldus de organisatie. Gezien
de specifieke behoefte van de deelnemers wordt er gedurende de dag
vooral gelet op structuur, duidelijkheid en bekendheid. Vandaar dat er
wordt gewerkt met kleine groepen
en een centrale projectleider. De
begeleiders van Sport-Z beschikken
over de juiste kennis en kunde om
de groep te begeleiden.

Programma
De deelnemers worden om 09.30
uur verwacht en starten vanaf 10.00
uur met een uitdagend en actief
ochtendprogramma. Na de gezamenlijke lunch hebben de kinderen
de mogelijkheid om een eigen activiteit te verrichten en in de middag
wordt er een spektakel in de sporthal van De Meent georganiseerd.
Vanaf 15.30 uur kunnen de kinderen
worden opgehaald en bestaat er de
mogelijkheid voor de ouders om
een half uurtje mee te doen aan een
activiteit. Om 16.00 uur is het programma afgelopen. Voor deze dag
is er een chillzone/creatieve ruimte

ingericht voor kinderen die dit
nodig hebben.
Inschrijven
Deelname aan VakantieFUN is
kosteloos. Aanmelden kan tot en
met 10 oktober. Voor dit programma is er plek voor 30 deelnemers.
Ouders van kinderen die binnen de
specifieke doelgroep vallen en die in
een van de desbetreffende gemeenten wonen, kunnen hun kind voor
VakantieFUN aanmelden via www.
sport-z.org/vakantiefun. Meer informatie kunt u opvragen bij Hester
Zwart, via h.zwart@sport-z.org of
06-52493264.

Doe je mee?

Aangeleverde foto

Boswaid maakt jutterskunst van zwerfafval

Terug naar de kust-expositie in
voormalig postkantoor
EGMOND AAN DEN HOEF Egmond. Opgroeien aan de kust,
vlakbij het strand, de zee en
de duinen. “Heel gewoon voor
Egmondse kinderen. Maar hoe
hou je het mooie ook mooi? En
hoeveel weet je eigenlijk over
de zee, de dieren die in en aan
zee leven, over alles wat aanspoelt op het strand? En de
gevolgen van de plastic soep?”
Dat vroeg Marianne Houthuijse
aan de groep 6-leerlingen van basisschool De Boswaid uit Egmond aan
den Hoef. De Boswaid-leerlingen
gingen vrijdag 21 september ‘Ik wil
terug naar de kust’ om dat te ontdekken, om te jutten en met al die
gevonden spulletjes vervolgens creatief aan de slag te gaan. In het tot
Juttersoord omgetoverde, voormalige postkantoor in Egmond aan Zee
hebben de leerlingen van ‘niets’ iets
heel moois gemaakt. “De 12 scholen
die net als De Boswaid de komende
weken deelnemen aan ons lesprogramma, maken een stukje van een
heel groot gezamenlijk kunstwerk.
Inderdaad van zwerfafval.”
De Boswaid-leerlingen zijn ontvangen door Marianne Houthuijse
en Berry Holtslag van atelier &
winkel Gejut in de Ankerstraat.
“Bewustwording op een creatieve
manier en een beetje magie meegeven. Dat is ons doel,’’ vertelt
Houthuijse. De kinderen hangen aan
de lippen van Berry, als hij vertelt
over strandvonder Henk Snip uit
Groet, die een juttersboetje heeft
ingericht in het postkantoor, over
hoe het jutten vroeger ging en hoe
het er nu aan toegaat. “We laten ze
zien hoe ze van ‘niets’ iets kunnen
maken en proberen ze mee te geven
dat ze altijd opnieuw kunnen beginnen. Ook als het soms een beetje
tegenzit.”

Kunstwerk uit 12 delen &
Expositiefeest
De leerlingen gaan, ondanks de
stormachtige westenwind en gewapend met een tas van textiel, toch
zelf het strand op om te jutten. “We
vonden echt van alles. Van netten
en plastic flessen tot bierblikjes en
zelfs een spuit. In het Juttersoord
kregen we een paneel van een
meter bij een meter en mochten
we ons eigen kunstwerk van zwerfafval maken. We hebben gewerkt
met lijmpistolen, boormachines en
hamers. Wij hebben een zeehond
gemaakt. Echt cool.’’ Daarnaast
maakten de leerlingen een deel
van een nog veel groter kunstwerk.
“Aan het project ‘Ik wil terug naar
de kust’ doen naast De Boswaid
nog 11 scholen uit de gemeente
Bergen mee. Die twaalf delen vormen samen iets heel groots,’’ licht
Houthuijse toe. “Wat het wordt?
Dat verklappen we nog niet. Vrijdag
2 november is de feestelijke onthulling. Natuurlijk zijn alle deelnemende
basisschoolleerlingen
hiervoor uitgenodigd. We gaan er

echt een feest van maken. En we
maken bekend wie de Gouden Kaak
wint: de prijs voor de mooiste en
origineelste eigen inzending.’’ Na
2 november zijn alle kunstwerken
een week lang te bewonderen voor
publiek in het voormalige postkantoor aan de Voorstraat in Egmond
aan Zee.
Inloopdagen
Op zaterdagen kunnen omwonenden en belangstellenden tussen 10.00 en 12.00 uur een kijkje
nemen in het Juttersoord in het
postkantoor. “We merken nu al dat
veel Egmonders en voorbijgangers
nieuwsgierig zijn naar wat hier
gebeurt. Ook het oude juttersboetje,
het kamertje waarin je teruggaat in
de tijd, spreekt bij veel mensen tot
de verbeelding. We willen ook in
gesprek met de Zorgcirkel, zodat de
bewoners van het verzorgingshuis
Prins Hendrik en het Karveel op een
rustig moment ook een bezoek kunnen brengen aan het Juttersoord en
het boetje,’’ besluit een enthousiaste
Houthuijse.

Leerlingen van De Boswaid jutten op het strand.

Aangeleverde foto
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OPEN

vanaf 2 oktober

Kringloopwinkel Keer
op Keer gaat verhuizen
Kringloopwinkel XopX gaat Heiloo verlaten. Wij gaan naar
een prachtige locatie aan de rand van Heiloo/Limmen.
Aan de Rijksweg 127 in Limmen (voorheen Johwin) wordt in september
hard gewerkt om het pand in te richten voor de verkoop van nieuwe en
gebruikte spullen.
Op dinsdag 2 oktober bent u van
harte welkom op onze nieuwe locatie.
Tevens kunt u uw overtollige verkoopbare huisraad inleveren, t/m 15 september op de oude locatie en vanaf
2 oktober op onze nieuwe locatie.
Met de opbrengst van deze spullen
zullen wij weer vele mensen, verenigingen en andere goede doelen gaan
steunen in de regio en daarbuiten.

Voor onze verhuizing
willen we zoveel mogelijk
spullen verkopen dus
vanaf heden hebben wij

ELKE WEEK
DIVERSE ARTIKELEN
50% KORTING

De winkel in Heiloo, Industrieterrein Oosterzij 17 blijft open
t/m zaterdag 15 september.

e-biKe
oPstaPdag
zaterdag 29 sePtember
8:30 - 17:00 uur
rijKsweg 137 limmen

Krooneliefting.nl
• A-merken
• testen en informAtie
• 3000 m2 (binnen en buiten)
• de dAg voor de (toekomstige)
e-biker
Pro team
bicycle care

• AAntrekkelijke Acties
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De Andersons en
Sjoerd Kuyper brengen
verwondering naar Limmen
sport/regio 21
SPORTNIEUWS UIT DE REGIO

Flashing Heiloo mix U12
begint seizoen met
knappe zege
HEILOO - De eerste wedstrijd van het seizoen begon
in Heemstede. Voor een groot
deel van het team was dit ook
gelijk hun eerste wedstrijd. De
afgelopen trainingen was iedereen goed voorbereid op wat er
bij een wedstrijd komt kijken.
Hierdoor leken de zenuwen mee
te vallen.
Toch was de eerste van de acht
periodes wel even wennen en aftasten. Die werd verloren met 2-0.
Maar toen kwam Flashing pas echt
los. Met scores van Thijs, Bjorn en
Jens stond Flashing na de tweede
periode 2-12 voor. Een belangrijk
gat was nu geslagen. Coach Kris
had een paar punten die hij graag
van de spelers wilde terugzien. Het
Het team van Smit & Partners.

Drie teams
Een traditie was in gang gezet en
in 2018 stond het bedrijf met maar

Helaas viel Tom, na een veelbelovende start van de wedstrijd, uit in
de rust. Na rust werd de voorsprong
nog verder uitgebouwd waarbij
door coach Kris de nadruk werd
gelegd op het verdedigen. Dit leverde een aantal steals op en gemakkelijke scores in de omschakeling van
Jens, Thijs, Bjorn en Jip. De wedstrijd eindigde daardoor in 12-37.
Lijkt basketballen jou ook
leuk? Kom ook een keer gratis
meetrainen!

Foto: Mees Beerkens

10x Dam tot Damloop voor
Smit & Partners
HEILOO - Accountant Thijs
Smit weet nog goed dat hij in
2009 voor het eerst, met één
team, over de finish kwam bij de
Dam tot Damloop. “Na de eerste
keer met medewerkers en zakelijke relaties de tien Engelse
mijl te hebben afgelegd, was het
voor mij duidelijk dat het niet
alleen gezond is om met sportvrienden hard te lopen, maar
juist ook dat sporten verbroedert. Dat vinden wij belangrijk.”

was goed te zien dat de kinderen dit
oppakten en dit steeds beter gingen
doen. Zo groeiden de spelers zichtbaar tijdens de wedstrijd. En dat is
voor de coach nog belangrijker dan
winnen!

liefst drie enthousiaste teams aan
de start in Amsterdam. Voor de
tiende keer werd de sportieve topprestatie neergezet en waren de
30 teamleden te herkennen aan de
markante T-shirts in oranje-zwart
mét rugnummer 10. Cijfers spelen voor het accountantskantoor
natuurlijk een centrale rol, dus heeft
Smit & Partners eens uitgerekend
hoeveel kilometer er voor de Dam
tot Damloop in totaal door hen is
afgelegd: ruim 3.105 km. En in die
10 jaar heeft het bedrijf uit Heiloo
193 finishes bij de Dam tot Damloop
behaald. Ook al was het een regenachtige Damloop, na 10 Engelse mijl

kwamen alle teamleden in Zaandam
trots en voldaan over de finish. Er
is een topprestatie geleverd, want
Smit & Partners eindigde in de businesscategorie op de 31e positie, van
de 2089!
Keep on running
Dat het accountantskantoor sportief is, werd eerder dit jaar ook al
duidelijk toen team Smit & Partners
voor het goede doel Roparun van
Parijs naar Rotterdam rende. De
vraag is nu: wat wordt de volgende
sportieve uitdaging? Feit blijft: keep
on running!

Rob Radsma beste in de variaties
HEILOO - Zaterdag was het een toernooi waar verrassingen konden worden verwacht. Zes varianten om met drie darts te kijken wie er het best
kan mikken én rekenen, want behalve een standaard 501 potje kon de
dobbelsteen bepalen of je wellicht 101 met dubbele 1 finish moest gooien
of 151 met als openingstreffer de single of dubbele bull.
Na de poulefase kwamen de sterkste twee darters van de avond uiteindelijk in de finale; Rein Glas en Rob Radsma mochten strijden
voor plek 1 en 2. Dat die 151 met bull in met
drie darts uit kon bewees Rob in de derde
leg: tweemaal dubbele bull met een triple
17 ertussen met zijn tweede dart. Met
nog 5 toernooien te gaan is er natuurlijk nog alles mogelijk voor de Sportwereld Heiloo ranking maar de eerste
9 punten zijn voor Rob Radsma. Rein
Glas volgt met 7 punten.
Het volgende toernooi is zaterdag 17
november als er weer wordt gestreden
om de Paul Pesser Memorial bokaal.

45e schaakseizoen van start bij SV Vredeburg
HEILOO - Na een lange zomerpauze hebben de schakers van
SV Vredeburg een aanvang
gemaakt met een nieuw schaakseizoen. Het 45e in de clubhistorie.
Maar eerst werden de prijswinnaars van afgelopen seizoen in het
zonnetje gezet. De nieuwe clubkampioen Bert Hollander werd
geflankeerd door Bob Stolp (zilver)
en Hidde Ebels (brons). Bij de vrouwen eindigden Sandra Hollander,
Yvonne Schol en Marlies Sturk als
de nummers een, twee en drie.
De indeling voor de eerste ronde
was gebaseerd op rating, zodat er
veel spannende partijen te zien
waren. Nieuweling Luc Janssen
– Limburger in Noord-Holland –
maakte indruk door de sterke Bob
Stolp op remise te houden. De partij
tussen Bert Hollander en Ed Stolp
eindigde eveneens in remise, net als
de partijen tussen Niels Hageman

en Hidde Ebels en tussen Robin
Rommel en Barry Blekemolen. Met
name voor Rommel had er meer
in gezeten, maar na een ijzersterke
opening liet hij Blekemolen weer
opkrabbelen naar een gelijkwaardige stelling. Harold Ebels rekende
een verwikkeling in het middenspel
dieper door dan Jos Admiraal en
won daarmee een stuk en de partij.
Indriaas Booij debuteerde verdienstelijk met een zege op Theo
Al. De uit Syrië afkomstige Samer
Alyares begon zijn Limmer schaakleven met een overwinning op Paul
de Ruijter, die zijn rentree maakte
bij SV Vredeburg.
De partij tussen Sandra Hollander
en Tars Wanders was lang en boeiend. Een in het middenspel opgehaalde pion bracht de witspeelster
een voordeel dat in het eindspel
netjes werd uitgebouwd naar een
fraaie zege. Jan Levering speelde
een puike partij tegen Dick Aafjes

die wellicht iets te veel risico nam
met een aanval in het middenspel.
Levering verkreeg een stuk tegen
twee pionnen en wist dat plusje tot
het einde te bestendigen. De manier
waarop hij in het eindspel met
dame en loper de witte koningstelling belaagde, was van grote klasse.
Yvonne Schol behaalde een punt
tegen Harry Levering die een beetje
te snel speelde en prompt een fout
maakte en materiaal verloor.
Remi Aafjes was uitstekend op
dreef. Met gedurfd spel veroverde hij twee pionnen van Gertjan
Hafkamp en schoof vervolgens
uitgekiend naar de mataanval.
Komende week is de schaakagenda
goed gevuld: op dinsdag de traditionele massakamp tegen SV Oppositie
– ditmaal in Heiloo – op donderdag de eerste bondswedstrijd van
Vredeburg 1 in Bergen en op vrijdag de tweede ronde van de interne
competitie.

Yvonne Schol, Sandra Hollander en Marlies Sturk.

Aangeleverde foto
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De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo
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1851Therapie
GDNederland
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Molenwerf
17, UITGEEST(0251) 31 4152
81
zonluik@ambiance.nl

ZONLUIK

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

“Het Buffettenpaleis”

Een lust voor het oog, een streling voor de tong
Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.
Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.buffettenpaleis.nl
tel. 072-5340834 - info@buffettenpaleis.nl
Molenlei 13, 1921 CX Akersloot

Ooracupunctuur• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Autorijschool
Meubelatelier

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland
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Toch weer een Verdonk

Nieuwe velden, nieuwe shirts

AKERSLOOT - Wim Verdonk uit
Egmond aan den Hoef pakte de
welverdiende overwinning in de
wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids
and Parents Bikeschool (KPB)
mountainbikecup.
Op
Sportcomplex
de
Cloppenburgh ontspon zich een
mooie strijd tussen Verdonk, die
vorige week niet deelnam aan de
beruchte wedstrijd met de besmette
uitslag, en Stijn Hink (Heiloo), nadat

laatstgenoemde in de eerste ronden
had af te rekenen met de eveneens
uit Heiloo afkomstige Wout Bakker.
Jammer was het voor Castricummer
Vincent Beentjes die het al in de
eerste omloop, na een goede start,
voor elkaar kreeg een bijna niet te
ontwarren kronkel in zijn ketting te
krijgen. Na deze tegenspoed verholpen te hebben, slaagde Beentjes er
toch nog in zich door het hele veld
van achter naar voren te werken
en naar een vijfde plek te rijden.
Ogenschijnlijk met de handrem

erop rijdend, maar wel Stijn Hink
in de gaten houdend, kwam Wim
Verdonk met broer Henk junior met
zijn glimmende nieuwe strandbike
aan de hand als toeschouwer, met
een big smile over de finish.
Uitslag: 1. Wim Verdonk (Egmond
aan den Hoef) 2. Stijn Hink (Heiloo)
3. Henk Jan Verdonk senior
(Egmond aan den Hoef) 4. Wout
Bakker (Heiloo) 5. Vincent Beentjes
(Castricum).

De Andersons en Sjoerd Kuyper
brengen verwondering naar Limmen
LIMMEN - Limmen JO10-1 heeft nieuwe shirts van sponsor
Sunco gekregen. Het team speelt in de hoofdklasse. Van links
naar rechts boven: Ronald (sponsor van Sunco), trainers Rox en
Ruud. Midden: Kai, Tygo, Max en Jurre. Onder: Jari, Lesley en
Sem.
Aangeleverde foto

34ste editie AMAK-Loop
in Akersloot
AKERSLOOT - Op zondag 30
september aanstaande vindt de
34ste editie plaats van de AMAK
trimloop in Akersloot.
Er is een trimloop over 5, 10 en 15
km, die start bij de handbalkantine
aan de Boschweg 3 te Akersloot.
De start van alle drie de afstanden
is om 11.00 uur. Voor de eerste drie
op iedere afstand zijn leuke prijzen
te winnen.
De jeugd tot en met 8 jaar loopt
de halve mijl (805 meter) en de
oudere jeugd (tot en met 13 jaar)
loopt de hele mijl (1610 meter).

LIMMEN - Dit jaar heeft
Limmen Cultuur De Andersons
uitgenodigd om het nieuwe seizoen 2018-2019 te komen openen. Zij verzorgen een optreden op vrijdag 12 oktober in
Cultureel Centrum Vredeburg
om 20.00 uur.
De Andersons is een sprankelend
kleinkunstgezelschap. Zij nemen
je mee in het hartstochtelijke en
humoristische theaterconcert ‘Hier
dooft niets’, over opnieuw beginnen
en de luiken openen. Een begrip dat
ze opnieuw ontdekten toen ze een
nieuwe huisgenote kregen, nl. de
jongste non van Nederland. Deze
voorstelling van De Andersons laat

de grootste pessimist weer geloven
in het leven. Zij bruisen, verstillen,
ontroeren en passioneren je, om je
vervolgens niet meer los te laten.
Met liederen en verhalen vol levenslust trekken ze ten strijde tegen de
onverschilligheid.
Elke voorstelling nodigen ze ook
een bijzondere gast uit, die zijn
verwondering met hen deelt. In
Limmen is dat ‘streekgenoot’ Sjoerd
Kuyper. Hij schreef meer dan vijftig kinderboeken, waarvan vele zijn
bekroond en verschillende verfilmd.
Hij zal als onderdeel van dit theaterconcert op eigen wijze vertellen en
voordragen over wat hem verwondert, inspireert en beweegt. Eerder

maakten De Andersons samen
met Arjen Lubach de voorstelling
‘Stockholm Sneeuwt’ en brachten
ze een voorstelling over het leven
en werk van Cornelis Vreeswijk.
Ook speelden zij als zangers in de
productie ‘Verboden te lachen’ met
Herman van Veen.
Kom en maak de opening van
het nieuwe seizoen 2018-2019 van
Limmen Cultuur mee, met De
Andersons en Sjoerd Kuyper. Het
wordt een heel bijzondere avond,
volgens eerdere recensies een topprestatie qua acteren en zang. Voor
meer informatie, tijden en toegangsprijzen kijk op onze site www.
limmencultuur.nl.

De halve mijl start om 10.00 uur
en de hele mijl om ca. 10.15 uur.
Deelname voor de jeugd is geheel
gratis. De jeugd krijgt na afloop een
medaille en maakt kans op prijzen
in de verloting.
Inschrijven kan op zondag 30 september vanaf 09.00 uur in de kantine
van handbalvereniging Meervogels
aan de Boschweg 3 te Akersloot en
kost € 5. Voorinschrijving is mogelijk via www.inschrijven.nl en kost
€ 4. Deelname voor de jeugd is gratis.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.amak.nu.

Bridgeclub Akersloot
zoekt leden
AKERSLOOT - Elke dinsdagavond wordt er door de
Bridgeclub Akersloot gespeeld
in ‘t Achterom aan de Kerklaan
in Akersloot. Het begint om
19.45 uur en zo tegen elven is
het tijd om de kaarten op te ruimen, de uitslag af te wachten en
nog even gezellig na te praten.

deeld. Ook nieuwe leden die niet
in Akersloot wonen, zijn van harte
welkom. Onervaren bridgers kunnen bovendien drie in plaats van
vier spellen per ronde spelen, hetgeen de tijdsdruk sterk vermindert.
Het is ook mogelijk om eens per 14
dagen te komen bridgen, zodat u
niet elke dinsdagavond bezet bent.

Iedereen is welkom. Of u nu een
ervaren bridger bent of het bridgen net een beetje onder de knie
heeft, u wordt naar uw niveau inge-

Het seizoen loopt van september
tot en met april. Opgeven kan bij
Gerard Berghuis, tel. 0251-313750
en Niek Beentjes, tel. 0251-313253.

advertentie

✔DRUKWERK ✔ONTWERP ✔OPMAAK

De Andersons.

Vrijwilligers bedankt!
HEILOO - Inwoners van de gemeente Heiloo die actief zijn als vrijwilliger krijgen van 3 tot en met 11 november
een bedankje voor hun werk.
Het Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo (VIP Heiloo) organiseert samen met de gemeente tal van workshops,
rondleidingen en voorstellingen onder het motto ‘Vrijwilligers Bedankt!’. Variërend van wandelingen, sport en
spel tot kookworkshops en filmvoorstellingen.
De actie is een ‘dankjewel’ voor al
het werk dat vrijwilligers verzetten
en waarvan inwoners in de gemeenten profiteren.
Op de website www.
vrijwilligers-bedankt.nl staat het
complete overzicht van de
activiteiten. Vrijwilligers kunnen
zich daar vanaf 1 oktober tot
en met 29 oktober inschrijven.
Bron: Gemeente Heiloo

✆ 06 139 184 98

Aangeleverde foto
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Ik kan terugkijken op een mooi leven.
Omringd door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
is in alle rust overleden mijn lieve man, onze zorgzame
vader en geweldige opa

Nicolaas Jacob Bleeker
Klaas
Akersloot
4 september 1931

Alkmaar
21 september 2018
Marrie Bleeker-Kooy
Kees en Corry
Dianne en Erik
Maud en Laurens
Lynn
Annemarie en Willem
Susanne
Madelon en Joram
Yvonne en Edo
Moran
Thomas
Isabel
Robbert en Nicole
Senna
Milan
Renzo

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Pieter Dekker
t.a.v. familie Bleeker
Laanderweg 15, 1704 JT Heerhugowaard

Zijn leven was, net als bij mam, liefde en zorgzaamheid.
De geest nog zo sterk,
maar zijn lichaam verloor de kracht.
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Liesbeth van Zelst – Oud

Uw persoonlijk reisadviseur
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

Uiteindelijk hebben wij hem in liefde losgelaten
en is hij op weg naar mam.
Onze lieve vader, grootvader en overgrootvader

Johannes Jacobus de Graaff
- Jan -

echtgenoot van Rie de Graaff - van der Meij † 2012
* Heiloo,
26 juli 1927

† Alkmaar,
22 september 2018
Elly en Kees
Inge en Roy, Yuri
Eddy en Shanna, Yoa
Jannie
Marja en Evert
Maaike
Lisanne en Laurens

Een speciaal woord van dank aan allen die hem de laatste
jaren zo liefdevol hebben verzorgd.
De viering ten afscheid zal worden gehouden woensdag 26 september om 14.00 uur in de Willibrorduskerk,
Westerweg 267, Heiloo.
Aansluitend zal hij worden bijgezet bij mam op de
Willibrordushof.

With us.. it’s personal
NETTE RUIME GARAGE TE
HUUR vanaf 01 Okt. Rustig

gelegen aan Het Zevenhuizen.
Info 06 - 2431 3839
Ambachtelijke schilder, 35
jaar ervaring, heeft nog tijd

over voor al uw schilder-en
sauswerk, behangen, dakreparatie. Inges.KvK. Vrijbl.
prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

SCHILDER voor binnen en
buiten. Mooie prijs. Tel: 06 -

1709 0670

CENTER DESIGN
BROCANTE WOONWINKEL
Slimpad 36 hoek Heerenweg Heiloo
Tuinman heeft tijd over voor
al uw werkzaamheden in de
tuin. Vrijbl. prijsopgave, alles
is bespreekbaar. Ingeschr.
KvK. Tel: 06 - 5344 2975

366 soorten stofzuigerzakken
+ onderdelen koop je op de
markt, woensdag in Heiloo.
STOFZUIGERKRAAM
DROOGLOOPMATTEN

nieuwste kleuren en ook op
maat leverbaar. Info
STOFZUIGERKRAAM

TUINEN TEVEEL WERK?
Geen tijd? Ervaren tuinlief-

hebber helpt u met deskundig
tuinonderhoud en het snoeiwerk en winterklaar maken
van uw tuin. Tel: 06 - 1827 8367
Gevr. KLEDING, schoenen,

linnengoed en leuke spulletjes
voor HONG.-ROEMENIE.
Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072 - 506 9052

GROEPSUITJE
samen sportief uit
BOWL-EAT-DRINK
€ 27,50 p.p., all-in
vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
tel. 0725331992
HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

Correspondentieadres: Capella Uitvaartverzorging
E.J. Potgieterweg 27, 1851 CG Heiloo

Klaas is opgebaard in Uitvaartcentrum Dekker, Bovenweg 95A te Sint Pancras, waar we deze dagen met hem
samen willen zijn.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag
27 september om 11.30 uur in crematorium Waerdse
Landen, Krusemanlaan 5 te Heerhugowaard. Na afloop
is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.

Tuinonderhoud Jeroen Borst.
Voor professionele snoei en
onderhoud voor alle soorten

tuinen.Bel voor gratis offerte:
06 - 4180 3734 info@jeroenborst.nl www.jeroenborst.nl
BARRY DE VRIES AUTO’S.

In- en Verkoop.
www.barrydevriesautos.nl
De Wagenmaker 12, 1851 PX
Heiloo. Tel: 06-2159 8809
Voor al het behangen en sauzen. Tel: 06 - 1959 5863

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen

072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl
* U kunt ons dag en nacht bereiken.
www.uitvaartverzorging-groot.nl
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Op zoek naar kwaliteit en
betrouwbaarheid? Jan Baltus
schilderwerken in Limmen

voor al uw schilder en sauswerk. Mail janbaltus@hotmail.
com Tel: 06 - 4009 5081

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
is...

KRINGLOOP HEILOO is de

leukste en goedkoopste!
Kinderkleding €0,50, alle
kleding €2 (muv jassen) alle
boeken €1, dvd’s €1, cd’s €0,50,
glazen €0,30, 7 meter strips
€1, veel meubels, kleingoed.
DI t/m Za 10-5 De Oude Werf
7, nabij Karwei. Ook inbreng.

072 - 5334000 Kijk op
KRINGLOOPHEILOO.NL

STOELYOGA bij HEILOO
VITAAL. Niemand is te oud

Henny Stoop

om met Yoga te beginnen. Voor
informatie bel 06 - 5127 7944 of
www.heiloovitaal.nl

VAN GOGH’S IRIS HOVENIERS, voor al uw tuinwerk-

zaamheden, onderhoud,
aanleg, ontwerp en sierbestrating. T: 072 533 6002 www.
iristuinen.nl

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345
www.capella-uitvaartverzorging.nl

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


Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.



Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist



Ook voor glas
zetten en behangen
Stukadoorswerk
voor nieuwbouw en

renovatie.Gestukte, gepleisterde en
klassieke plafonds. Sierverven, sierpleisters en plafonds spuiten (spack)P.C.
vloeren en buitengevelisolatiesystemen

De Hoefsmid 14 Heiloo
Tel. 072 533 04 39
Kom eens langs in onze showroom
Fax 072 532
31 86T: 06 36 171
HEILOO
475 E: info@schildersbedrijftbdv.nl
met vele opstellingen
w w w.fransveldt.nl
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PEDICURE CENTRUM
Pedicure
&
Mariënstein
178 A
www.pedicurecentrumheiloo.nl
Schoonheidscentrum

tel. www.pedicurecentrumheiloo.nl
533 30 33

Dames T. Luijs, E. Kloosterboer en S. Blokdijk
Pedicure / Schoonheid / Manicure
Pijnloze voetverzorging
Westerwegmet
293A, Heiloo
diabetische/reumatische aantekening.

072-533 30
33 / 06-532 69 152
SNELBRUINER
/ ZONNEBANK
€ 40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

WILT U AANDACHT ?
Daar ga ik voor zorgen !
Skapande Marketing & Communicatie

www.skapande.nl | www.michielullers.nl | michiel@skapande.nl

Resie Rutgrink
COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

(gevestigd in pedicurecentrum
Heiloo, Mariënstein 178a)

Tel: W
06ESTERWEG
5207198
4647
B, 1852 AP HEILOO
www.pedicurecentrumheiloo.nl
072 533 0439
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KNIPPEN € 13,- (DAMES &
HEREN) KINDEREN T/M 12
€ 10,- KLEUREN VANAF
€ 35,- Bel voor een afspraak

naar: 06 – 3004 2383 en tot snel
bij Kim’s Haarsalon. Dompvloetlaan 29 te Heiloo. Pinnen
is mogelijk.
KEYBOARDLES en PIANOLES (lichte/pop muziek) door

CONSERVATORIUM gediplomeerde docente in HEILOO
voor mensen van 7-97 jaar
www.toetsenstudiodanielle.nl
0725323228. Toetsenstudiodanielle 20 jaar, om dit te vieren
krijgen nieuwe leerlingen dit
hele jubileumjaar de 10e les
gratis.
GENIET VAN HET GEMAK
OM THUIS GEKNIPT TE
WORDEN. Ideaal en speciaal

bedoelt voor 50+. Uw kapper
aan huis . 072 5336663
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COSMIC-BOWLEN

met speciale lichteffecten
ff aan de rol met
familie of vrienden in
BOWLING HEILOO.
Al meer dan 40 jaar het
recreatiecentrum voor
alle leeftijden. Telefoon
072-5331992
GEVRAAGD SCHOLIEREN

voor lichte tuinwerkzaamheden. Voor informatie bel:
06 – 5122 5962 / 072 - 5051531
DE SCOOTERBOX

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

20%
28 en 29 september

Heeft u geen
Uitkijkpost
ontvangen?
Dan kunt u contact opnemen
met Rodi verspreiding BV:

korting op de gehele
collectie*

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:
UITKIJKPOST MEDIA BV
Kennemerstraatweg 464

GEMEENTEHUIS HEILOO
Raadhuisplein 1
ALBERT HEIJN
Winkelhof ‘t Loo 61
‘T TREFPUNT
HEILOO

* Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen

ALBERT HEIJN
Rosendaal 95

KADO & ZO
Heerenweg 138

TEXACO HEILOO
Vennewatersweg 2

BIBLIOTHEEK HEILOO
Westerweg 250

’T LOO 6, 1851 HT HEILOO
KERKWEG 27, 1961 JA HEEMSKERK

ALBERT HEIJN LIMMEN
Vuurbaak 1

DEKA MARKT Egmond-Binnen
Abdijlaan 20
ALBERT HEIJN Egm. a/d Hoef
Nw. Egmonderstraatweg 1-7
PRINS HENDRIK STICHTING
EGMOND AAN ZEE
DEEN
AKERSLOOT

BAKKERIJ VAN BAAR
KERKLAAN 14 AKERSLOOT

MOVE
CHURCHILLPLEIN 1 AKERSLOOT

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn
UITVAART OP MAAT
VANAF

€ 895,-

BUDGET CREMATIE

BASIS CREMATIE

ALL -IN CREMATIE

€ 1945,-

€ 2445,-

€ 3445,-

Bel bij een overlijden of voor
een kostenloze voorbespreking

DAG & NACHT BEREIKBAAR

072-512 26 14

www.uitvaartdekker.nl
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KUYPER &
BLOM AAN
DE ROL?

O P 1 0 O K TO B E R L E E S T U E R A L L E S O VE R I N D E Z E K R A N T. . .

Stationsweg 102 en 96, 1852 LN Heiloo t: 072 - 532 24 20 www.kbmakelaars.nl
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