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Deze week een
special van X op X

in het hart van de krant
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a d v e r t e n t i e s

Mini-schermen gezien vanaf het spoor.        Foto: Prorail

Heiloo zet in op mini-schermen 
langs het spoor

HEILOO - Het college kiest in 
het concept saneringsplan voor 
mini-schermen langs de spoor-
lijn. Zij geeft daarbij gehoor aan 
de oproep van aanwonenden en 
raad om er alles aan te doen 
om deze keuzeoptie mogelijk te 
maken. 

Het wachten is op onderzoeksresul-
taten van een pilot met mini-scher-
men in Hilversum dat ProRail eind 
december verwacht. Vooruitlopend 
hierop kiest het college alvast voor 
deze schermen om de regie op het 
subsidieproces en vormgeving in 
eigen hand te houden.

Mini-schermen
ProRail voert op dit moment een 

pilotproject uit in Hilversum en er 
lopen verschillende onderzoeken 
om te kijken of mini-schermen über-
haupt langs het spoor kunnen wor-
den gerealiseerd. De mini-schermen 
zijn lager en staan dichter op het 
spoor. De impact op de omgeving is 
daardoor een stuk kleiner.

Deadline definitief  
saneringsplan

Het college moet uiterlijk  
1 december een definitief sanerings-
plan indienen, waarin staat welk 
type scherm langs het spoor komt. 

Dit betekent dat vanaf 27 septem-
ber een concept saneringsplan ter 
inzage moet liggen. Lukt dit niet, 
dan is het risico groot dat de uit-
voeringssubsidie komt te vervallen. 
Dit betekent dat de gemeente geen 
regie meer heeft over vormgeving, 
planning, inpassing en aankleding 
van de railschermen. De keuze voor 
een type scherm moet dus worden 
gemaakt voordat duidelijk is of de 
mini-schermen door ProRail wor-
den geaccepteerd.

• Lees verder op pagina 3

Dierendag Beestenboetje
HEILOO - Op zondag 7 okto-
ber wordt in het Beestenboetje 
op grootse wijze Dierendag 
gevierd.

Van 10.00 uur tot 14.00 uur is het 
een groot feest voor alle kinderen 
en alle dieren. Alle kleine bezoe-
kers kunnen een ritje maken in de 
ezelkar en springen op het spring-
kussen. Je kunt je laten schminken, 
mais roosteren boven het vuur of 
een heerlijk ijsje van Di Fiorentina 
eten. Ook kun je onderzoek doen 
en kijken of je weet welke poep van 
welk dier komt. 

De Hobbyfarm is ook van de par-
tij: je kunt bij hen iets leuks maken. 
Er zijn ook leuke spelletjes te doen 
zoals eendjes vissen, kat-en-muis-
spel of mens-erger-je-niet. Ook 
wordt er 2x een gezellige, grappige 
voorstelling in de tent opgevoerd. 
Tevens staat je eigen knuffeldier 

centraal. Er zijn dit jaar weer echte 
artsen aanwezig, dus neem je knuf-
feldier mee voor een volledig onder-
zoek. Zeker als je knuffel(dier) zich 
de laatste tijd niet lekker voelt, kun-
nen de artsen onderzoek doen en 
jou advies geven. Kom dus langs 
en laat hem goed nakijken tussen  
12.30 - 13.30 uur.

Uiteraard vinden de dieren het 
geweldig als je ze komt knuffelen. 
De varkens, ezels en konijnen vin-
den het heerlijk als je hen komt bor-
stelen. Dit jaar pakken we speciaal 
uit voor de dieren. Het is tenslotte 
dierendag. Daarom maken we geza-
menlijk een grote dierentaart voor 
de verschillende dieren. We willen 
vragen of je hiervoor iets lekkers 
wilt meenemen: een wortel, een 
beetje sla, een stukje bloemkool, 
of een appel. Om 12.00 uur gaan 
we de taarten aan de dieren geven.  
Kom jij ook?

Varken Pauly geniet van zijn dierendagtaart.             Aangeleverde foto

HEILOO - Maandag 1 oktober kregen de leerlingen van CBS de 
Duif bijzonder bezoek. In de aula van de school stonden Buurman 
& Buurman met een kist vol boeken. Ter gelegenheid van de 
Kinderboekenweek, die dit jaar als thema ‘vriendschap’ heeft, 
hadden de twee klusvrienden voor elke groep een boek meegeno-
men. Tijdens de Kinderboekenweek werken alle klassen aan het 
thema over vrienden in kinderboeken. Op 19 oktober sluiten zij 
het thema af met een tentoonstelling voor alle ouders.   
           Aangeleverde foto

Buurman & Buurman op CBS de Duif

KEER OP KEER IS VERHUISD

ZATERDAG 6 OKTOBER 

FEESTELIJKE OPENING VAN DE WINKEL

RIJKSWEG 127

 IN LIMMEN

WAT IS KEER

OP KEER?

K
eer op Keer is een goededoelenorgani-

satie die zelfstandig werkt met behulp 

van louter vrijwilligers. Voor het onder-

steunen van deze doelen hebben wij een net-

te kringloopwinkel met een ruim assortiment 

en vriendelijke prijzen.

In onze winkel verkopen wij spullen die 

worden geschonken door inwoners uit 

Heiloo, Limmen en de regio. Veel van onze 

klanten komen uit hetzelfde gebied, maar 

soms ook van daarbuiten. Zo geven wij 

inhoud aan de naam van de Stichting Keer 

op Keer. Spullen worden gekocht, gebruikt, 

geschonken, weer verkocht en opnieuw 

gebruikt: keer op keer. Zowel de 

medewerkers in de winkel, de 

mannen op de bus en het bestuur ontvangen 

geen salaris of enige vorm van � nanciële 

vergoeding. In 2003 zijn wij gestart aan de 

Stationsweg in Heiloo in het pand van de 

voormalige grutterij en dierenwinkel van 

Ranzijn. Als snel bleek dat we succesvol 

waren en er ontstond behoefte aan een 

grotere winkel. Deze vonden wij aan de 

Oosterzij op het industrieterrein. En de

mensen vonden ons, nu al 15 jaar lang. 

Vanwege de nieuwbouw in de buurt en de 

daar mee verbonden veranderingen gingen 

wij op zoek naar een mooie geschikte plek 

voor onze kringloopwinkel. In de voormalig

showroom van JohWin aan de Rijksweg 

tussen Limmen en Heiloo hebben we deze 

gevonden. Vlakbij, op zes minuten � etsen 

van de huidige winkel, op een zichtlocatie 

en uitstekend bereikbaar. Wij zijn vriendelijk 

ontvangen door de Limmer gemeenschap 

en zien vol vertrouwen uit naar deze nieuwe 

fase. Wij blijven ons inzetten voor onze 

missie: het ondersteunen van initiatieven en 

projecten ter verbetering van onder andere 

de positie van organisaties en mensen die 

leven in slechte achterstandssituaties. Op 

zaterdag 6 oktober vieren wij de feestelijke 

opening van onze nieuwe kringloopwinkel. 

U bent van harte uitgenodigd. 

OP DE VOLGENDE PAGINA’S 

LEEST U ONS VERHAAL EN TREFT 

U HET FEESTELIJKE PROGRAMMA 

AAN. WIJ HOPEN U KEER OP 

KEER TE ZIEN AAN DE RIJKSWEG.

Bestuur en alle medewerkers van X op X

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

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

KIP-CORDON  
BLEUS
4 STUKS  

VOOR SLECHTS 

€ 6,98
BOERENKOOL- 

STAMPPOT 
MET HALVE  

ROOKWORST 
VOOR 

€ 5,50
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TOYOTA AURIS AUTOMAAT € 11.950,-

1.8 Hybrid Dynamic Business

lichtblauw metallic, ’12, 86.422 km, ABS, VSC, TRC, 
9 airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels 
(verwarmd en inklapbaar), climate- en cruise control, 
navigatiesysteem, parkeerhulpcamera achter, TREKHAAK, 
smartkey, Bluetooth, lichtmetalen velgen, mistlampen voor, 
in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audiobe-
diening op stuurwiel, 
in hoogte en diepte 
verstelbaar lederen 
stuurwiel, etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

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

* RIJKLAARPRIJS!

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

AUTOMOBIELBEDRIJF
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.

TOYOTA C-HR AUTOMAAT    € 35.290*
1.8 Hybrid Style Bi-Tone

Lava Red Metallic met zwart dak, ’18 Nieuw, 18 km, ABS, 
VSC, TRC, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels 
(verwarmd/inklapbaar) climate- en adaptieve cruise 
control, smart-key, JBL Premium Audio, 
touchscreen navigatie, Blind Spot 
Monitor, parkeercamera, 
privacy glass, 18 inch 
lichtmetalen velgen, 
automatische verlich-
ting en ruitenwissers, 
parkeersensoren voor 
en achter etc, etc.
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control, smart-key, JBL Premium Audio, 
touchscreen navigatie, Blind Spot 
Monitor, parkeercamera, 

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

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

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

BOVAG
GARANTIE6 MND

OTOYOTA AURIS AUTOMAAT € 11.950,-

A
S
I
O
N

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

* RIJKLAARPRIJS!
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* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA AURIS STATION € 19.950,-

1.8 Hybrid Trend Automaat

donkerblauw metallic, ’16, 66.702 km, ABS, VSC, TRC, 9 
airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (ver-
warmd), climate- en cruise control, navigatiesysteem, par-
keerhulpcamera achter, Bluetooth, lichtmetalen velgen 16 
inch, mistlampen voor, LED dagrij-
verlichting, in hoogte verstel-
bare bestuurderstoel, CV 
met AB, touchscreen 
radio/cd-speler, 
audiobediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE2 JAAR

O
N

* RIJKLAARPRIJS!

keerhulpcamera achter, Bluetooth, lichtmetalen velgen 16 
inch, mistlampen voor, LED dagrij-
verlichting, in hoogte verstel-
bare bestuurderstoel, CV 
met AB, touchscreen 

en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.
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TOYOTA AVENSIS WAGON € 24.950*
1.8 VVT-i Lease Pro Automaat

donkerblauw metallic, ’15, 61.456 km, ABS, VSC, TRC, 9 
airbags, elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), 
climate- en cruise control, parkeerhulpcamera achter, regen- 
en schemersensor, luxe bekleding met stoelverwarming, 
navigatiesysteem, smart entry, privacy glass, LED koplam-
pen, LED achterlichten, parkeersensoren voor en achter, 
Toyota Safety-Sense, audiobedie-
ning op stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, 17 
inch lichtmetalen 
velgen, mistlam-
pen voor, etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

OTOYOTA YARIS € 6.950*

pen, LED achterlichten, parkeersensoren voor en achter, 
Toyota Safety-Sense, audiobedie-
ning op stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, 17 

* RIJKLAARPRIJS!
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* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA C-HR HANDGESCHAKELD € 27.950,-

1.2 Turbo First Edition Executive

wit metallic, ’16, 9.877 km, ABS, VSC, TRC, elektr. ramen 
voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd/inklapbaar) cli-
mate- en cruise control, parkeersensoren 
voor en achter, navigatie, halfl ede-
ren bekleding, parkeercame-
ra, smart-key, privacy 
glass, JBL audio, 18 
inch lichtmetalen 
velgen, automa-
tische verlichting 
en ruitenwissers, 
etc, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE2 JAAR

I
O
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* RIJKLAARPRIJS!

mate- en cruise control, parkeersensoren 
voor en achter, navigatie, halfl ede-
ren bekleding, parkeercame-
ra, smart-key, privacy 
glass, JBL audio, 18 

In één dag volledig gemonteerd!

Inbraakwerend • Onderhoudsvrij • Geïsoleerd • Handig in gebruik!

  Tot 25% korting op 
OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

ACTIE
Vraag uw dealer naar 

de voorwaarden!

o p d e deur

* 
   

  G

arantie      *     10 
 jaar

ZON LU I K
Molenwerf 17

1911 DB UITGEEST

(0251) 31 41 81

info@zonluik.nl

www.zonluik.nl

Openingstijden
maandag Gesloten
dinsdag Gesloten
woensdag 10:00 - 17:00
donderdag 10:00 - 17:00
vrijdag 10:00 - 17:00
zaterdag 10:00 - 15:00
zondag Gesloten

Tijd voor een nieuwe Garagedeur!

Heeft u geen  
Uitkijkpost  
ontvangen?

Dan kunt u contact opnemen  
met Rodi verspreiding BV:  

Tel: 0226-331020  
(donderdag tot 12.00 uur)

De Uitkijkpost wordt  
iedere woensdag tussen  

09.00 en 21.00 uur  
huis-aan-huis verspreid.

U kunt de Uitkijkpost ook  
gratis meenemen bij de  

volgende adressen: 

IN HEILOO
UITKIJKPOST MEDIA BV 

Kennemerstraatweg 464
GEMEENTEHUIS HEILOO 

Raadhuisplein 1
ALBERT HEIJN 

Winkelhof ‘t Loo 61 
‘T TREFPUNT 

Abraham du Bois-hof 2
ALBERT HEIJN 
Rosendaal 95

TEXACO 
Vennewatersweg 2

BIBLIOTHEEK HEILOO 
Westerweg 250

KADO & ZO 
Heerenweg 138 

LIMMEN
ALBERT HEIJN 

Vuurbaak 1

EGMOND-BINNEN
DEKA MARKT 
Abdijlaan 20

EGMOND A/D HOEF
ALBERT HEIJN  

Nw. Egmonderstraatweg 1-7

EGMOND AAN ZEE
PRINS HENDRIK  

STICHTING

AKERSLOOT
DEEN

BAKKERIJ VAN BAAR 
Kerklaan 14 Akersloot

 MOVE 
Churchillplein 1 Akersloot

DE UITKIJKPOST 
LEZEN?

Elke dag het laatste  
nieuws online uit

HEILOO - LIMMEN 
AKERSLOOT & CASTRICUM

Ga naar:



Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren op de Kennemerstraatweg 265. Aan de overkant had mijn 
opa een slagerij. Toen mijn vader de slagerij overnam ruilden we met opa 
en oma van huis en gingen wij achter de slagerij wonen op Kennemerstraat-
weg 482. Hier en aan de Oosterzijweg 1 heb ik mijn jeugd doorgebracht. In 
2013 heb ik Heiloo voor Sint Pancras….wie had dat gedacht? Ik niet, maar 
het is toch gebeurd.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?
Dat kunnen twee dingen zijn. De jeugd van HSV is een uit de hand gelopen 
hobby, dus dan zou ik als jeugdcoördinator bij een profvoetbalclub werken. 
Niet voor de voetbaltechnische zaken, maar voor alles dat erbij hoort. Of 
ik zou in de horeca werken. Vroeger was er een biljartsociëteit boven de 
supermarkt aan de Westerweg. Toen de eigenaar ermee stopte, hebben 
vriendin Monique en ik serieus overwogen om daarin te stappen.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Niemand speciaal. Ik heb zoveel leuke lieve en fijne mensen om mij heen, 
familie, vrienden en collega’s, waar ik voor mijn gevoel al te kort tijd voor 
heb. Al zou ik een kopje koffie drinken met George Clooney niet afslaan.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Toen ik op de lagere school zat wilde ik dolgraag schooljuf worden. 
Schooltje spelen heb ik heel veel gedaan in de tuin achter onze slagerij. Alle 
buurkinderen werden erbij gehaald; zij waren de leerlingen en ik was de 
juf! Tot en met de 2e klas van de havo wilde ik het onderwijs in, maar dat 
ben ik niet gaan doen, het werd een opleiding voor operatieassistent. Deze 
ommezwaai kwam door een voorlichting over de zorg op school.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Het Heilooërbos, en dan vooral in het voorjaar! Een andere mooie plek is 
het zicht over de HSV-voetbalvelden op een vroege ochtend, wanneer de 
zon schijnt, er nog niemand aanwezig is en alleen vogels gebruikmaken van 
de velden.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Ik moet ‘s nachts weleens mijn bed uit voor mijn werk, maar daarnaast kan 
je mij altijd wakker maken voor een heerlijk gebakje! En mijn kinderen 
mogen mij ook altijd wakker maken.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Ik kan er niet een bedenken. Zoals ik in het leven sta, komt door een hele 
fijne, gezellige jeugd. Met hardwerkende ouders en wij moesten als kinde-
ren al op jonge leeftijd meehelpen in de winkel of thuis, niks mis mee! De 
spreuken op de West-Friese kalender hebben mij weleens aan het denken 
gezet.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je? 
Met vriendin Joke heb ik een paar keer opgetreden als Blonde Greet en 
Zwarte of Rooie Riek, zangeressen van Amsterdamse liedjes (bij HSV 
samen met Paul Las van Bennekom). We hebben ‘verskrikkelijke’ lol gehad! 
Ook heb ik de vreemde gewoonte om mijn kauwgumpje uit mijn mond te 
halen als ik iets ga eten of drinken. Dat leg ik dan neer op het schoteltje, 
lepeltje, of de rand van het bord. Soms vergeet ik het later terug te stoppen 
in mijn mond of weg te gooien, met alle gevolgen van dien.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Ik zou proberen de zorg voor oudere inwoners te verbeteren, de vereen-
zaming tegengaan. Tijdens vakanties in Nieuw-Zeeland met vriendin Carol 
zijn we vaak op bezoek geweest bij haar moeder Nel (90 jaar). Zij woont 
in ‘Ons Dorp’ in Auckland: een kleinschalig woonpark waar mensen op 
leeftijd zelfstandig wonen, met in het midden het ‘Zorgcentrum’. Ook is er 
ruimte voor dementerende ouderen en hun partner. In het ‘Beatrix Pavil-
joen’ vinden allerlei activiteiten en sociale contacten plaats. Zo wil ik wel 
oud worden.

10. Persoonlijke vraag van Henk Kaandorp:
“Wat is er nodig om mensen te motiveren iets voor hun vereniging te 
gaan doen?”
Helaas hebben alle verenigingen een tekort aan vrijwilligers. ‘Vele handen 
maken licht werk’, maar zo denkt niet iedereen. Als je lid wordt van een 
sportclub vind ik dat je een bepaalde verplichting moet voelen om ook iets 
voor deze club te doen. Met een persoonlijke benadering kun je jouw en-
thousiasme overbrengen op een ander en is er een grotere kans dat diegene 
ja zegt. Maar het is en blijft verdomde moeilijk.

Ik geef de vragen door aan Jacqueline de Vre. Mijn vraag is:
Voetbal staat centraal in jouw gezin, dat is wel duidelijk met al die 
voetbalgekke mannen om je heen. Jarenlang ben je trainster geweest van 
de HSV-minipupillen die van jou hun eerste loop- en traptechnieken heb-
ben geleerd. Na afloop mochten ze allemaal een snoepje pakken uit jouw 
beroemde HSV-trommeltje. Welke reacties of uitspraken van die kleine 
kids zijn je het meest bijgebleven?

Tien vragen aan...

Mona
Burgering

Volg de Uitkijkpost ook op

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

© Op de teksten, de foto's en het ontwerp 
van Uitkijkpost rust copyright. Niets mag 
op welke wijze dan ook worden overge-
nomen, verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden zonder toestemming van 
de uitgever.

Openingstijden 
ma. 08.30 - 12.00 | 13.00 - 17.30 uur 
di. 08.30 - 12.00 | 13.00 - 17.30 uur
wo. GESLOTEN 
do. 09.00 - 12.00  
vr. 09.00 - 12.00 | 13.00 - 14.30 uur

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

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

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

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business 
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

Het weekblad Uitkijkpost wordt 
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Heiloo zet in op mini-schermen  
langs het spoor

Schanskorf- of mini-schermen
Bewoners hebben in 2017 al geko-

zen voor de schanskorf-schermen. 
Deze variant kreeg met meer dan 
50% de voorkeur boven schermen 
van beton, aluminium en kokosve-
zel. De optie mini-schermen behoor-
de toen nog niet tot de keuzemo-
gelijkheden in de enquête. 11% van 
de bewoners maakte echter op het 
enquêteformulier een aantekening 
graag voor mini-schermen te willen 
kiezen.

Inzet voor mini-schermen
Het college is daarom in gesprek 

gegaan met de subsidieverlener en 
ProRail om de verschillende tijdlij-
nen op elkaar af te stemmen en de 
keuze voor mini-schermen moge-
lijk te maken. Afgesproken is dat 
vooruitlopend op de onderzoeks-
resultaten en een tweede bewoner-
senquête, het college in het concept 
saneringsplan alvast kiest voor de 

optie mini-schermen. Daarbij heeft 
het college de toezegging van de 
subsidieverlener gekregen dat deze 
keuze later gewijzigd kan worden 
als blijkt dat ProRail de schermen 
niet vrijgeeft of als uit de enquête 
blijkt dat bewoners toch liever 
de voorkeur geven aan de hogere 
schanskorf-schermen. De bewoner-
senquête wordt deze week onder de 
aanwonenden verspreid.

Wethouder Rob Opdam: “Wij 
hebben ons maximaal ingezet om 
de optie mini-schermen op tafel 
te krijgen. Gevolg is wel dat wij 
de gebruikelijke vorm van partici-
patie hebben moeten omgooien. 
Uitgangspunt is altijd geweest 
om ons dorp zo mooi en leefbaar 
mogelijk te houden. Met de hui-
dige aanpak lopen wij geen risico 
op het vervallen van de subsidie en 
houden wij de regie op de vormge-
ving, planning, inpassing en aan-

kleding van de railschermen. Het is 
nu nog wachten op groen licht van 
ProRail.”

Proces en planning
Van 27 september tot en met 8 

november ligt het concept sane-
ringsplan ter inzage in de hal van 
het gemeentehuis. Tijdens deze 
termijn kan iedereen schriftelijk 
of mondeling zienswijzen indie-
nen. De zienswijzen worden ver-
volgens verwerkt in het definitieve 
saneringsplan dat het college eind 
november vaststelt. Voor 1 decem-
ber moet dit ingediend worden bij 
het ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat. Wanneer bewoners toch 
de voorkeur geven aan de schans-
korf- schermen dan wordt het hui-
dige proces afgebroken. Vervolgens 
wordt een nieuw concept sane-
ringsplan vastgesteld en ter inzage 
gelegd, waarbij gekozen wordt voor 
schanskorf-schermen.

Aangeleverde foto

Bedankt Heiloo! Bij IJssalon Pinoccio in Heiloo  
2e bol GRATIS de gehele maand oktober

HEILOO - In maart van dit jaar opende IJssalon Pinoccio de deuren van de 
derde vestiging, in Heiloo aan de Stationsweg 74. Het eerste ijsseizoen is 
een geweldig succes geweest. Dit hebben wij te danken aan de klanten die 
ons een zeer warm onthaal en veel positieve reacties hebben gegeven. 

Om iets terug te geven aan 
Heiloo krijgen alle klanten  
in oktober de 2e bol ijs  
gratis. 

Namens Sanne en het hele  
team bedankt voor het  
warme onthaal,  
Heiloo!
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 Spaaractie oktober 2018 
week 40 Speculaas Gevulde Koeken 3+1 gratis 
Week 41 Speculaas taartje € 8,95
Week 42 Speculaas Staaf € 5,95 
Week 43/44 Honing Taai-Taai Moppen   per zak € 3,95
Maandaanbieding Alle Meergranenbrood + 2 stempels cadeau 
 (half brood = 1 stempel) 
 

Proef de herfst 
met onze heerlijke 
speculaas !

Spaar voor een gratis  
Herfst Speculaas Snit*

De Verrukkelijke Maandaanbieding van Oktober !

*t.w.v. € 8,95 !!

www.bakkerijputter.nl

Like ons op facebook
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Vers nieuws uitLimmen!
Even voorstellen …
Alweer bijna 3 jaar staat Froods met veel plezier wekelijks voor 
u klaar op de maandag en donderdag op de Vuurbaak. Sinds kort 
staan we ook op vrijdag in Heiloo, bij het Hoekstuk.
 
Dagelijks ga ik op zoek naar de beste en vooral de lekkerste 
groente en fruit. Kwaliteit en versheid staat bij ons hoog in het 
vaandel en dat waardeert de klant. En natuurlijk kan de klant 
rekenen op een gevarieerd en breed assortiment, met veel 
producten van het seizoen. Momenteel zijn er weer heerlijke nieuwe 
oogst appels en zijn de winterse groenten als spruiten, boerenkool 
en zuurkool weer verkrijgbaar. Ook zijn we weer begonnen met het 
zelf koken van rode bieten.
 
Profiteer deze weken van onze super scherpe aanbiedingen.
We zien u graag bij ons aan de kraam!
 
Met vriendelijke groet,

Namens team Froods,
Rutger Horring

Speculaasbrokken 

Per pak  4.25
2 pakken voor  7.50

Heerlijke Herfstcake 

Per stuk 3.75

Grote kiwi’s Zespri 
uit Nieuw-Zeeland 

Bananen

5 stuks voor 2.50

1 kilo voor 0.99

5 stuks voor

5.00

Gegrilde
kippenpoten

20% KORTING OP ALLE BECE® 
RAAMDECORATIE

Zie achterzijde voor enkele voorbeelden van onze vlinderjaloeziën &  horizontale jaloeziën

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

PLISSÉ
GORDIJNEN20% korting

bece.nl

Plisségordijnen
kleurnr. C40005

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

SERVICE
INCL.

OPMETEN & 
MONTEREN

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

Blue Controle aanbieding!
Nu € 95,- ipv € 160,-

Geesterduin 37 Castricum    Winkelcentrum ‘t Loo 49 Heiloo 
0251 65 66 95   072 533 25 95 

MET MĲ N NIEUWE BRIL GAAT 
LEREN VEEL MAKKELĲ KER!

Je kind is wat stiller. Op school gaat het eigenlijk niet helemaal naar 
wens, maar een duidelijke oorzaak is niet meteen gevonden. 
Twijfelt u aan de ogen van uw kind? Wacht niet af en stap bij ons 
binnen voor een gratis oogtest. We hebben nu een speciale aanbieding 
met Blue Controle Glazen. Deze glazen houden het violet licht tegen 
(van alle beeldschermen) wat beter voor de ogen van uw kind is , waar-
door ze minder last van hoofdpijn en slapeloosheid hebben. 
Ideaal, kom het testen! (misschien ook wel voor uzelf) Moen Opticiens

moenopticiens.nl

Blue Controle € 95,-
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Een half jaar geleden vertelde Esther Schoutsen in de Uitkijkpost 
over het doorstarten van Happy Sap. Inmiddels is ze zes maanden 
en zo’n 1.000 flessen versgeperst sap verder en is het enthousiasme 
waarmee ze zich op het bedrijf heeft gestort alleen maar toegeno-
men. Na een inspirerende opstartfase is het nu tijd om door te pak-
ken en de ideeën die de afgelopen tijd zijn ontstaan in de praktijk te 
brengen!

“Ik ben zo blij met alle feedback die ik heb gekregen van de mensen die de 
Happy Sapkuur al hebben gevolgd,” vertelt Esther gepassioneerd. “Ik heb 
heel veel aan het persoonlijke contact met mijn klanten en aan de reacties 
die ze achterlaten op de website. Dankzij die input zit ik inmiddels vol met 
plannen om mensen die willen detoxen nóg beter te begeleiden en te onder-
steunen, ook na de ontgiftingsweek.”

Etherische oliën
In de handleiding die Happy Sappers ontvangen voordat ze aan hun detox-
kuur beginnen, staat een aantal tips die de kuur kunnen vergemakkelijken 
of die het effect ervan kunnen versterken. Esther: “Dankzij een goede vrien-
din ben ik me gaan verdiepen in de toegevoegde waarde van etherische 
oliën tijdens en na de kuur. Een van de tips die ik in de nieuwe handlei-
ding mee ga geven is het gebruik van citroenolie in plaats van citroensap. 
Door elke dag te beginnen met een citroendrankje kickstart je je stofwisse-
ling en begint je lichaam direct met het afdrijven van gifstoffen. Het grote 
voordeel van citroenolie is dat het – in tegenstelling tot citroensap – je gebit 
niet aantast. Etherische oliën kunnen op nog veel meer manieren helpen bij 
het volhouden van de kuur en het vergroten van de effecten. Grapefruitolie 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat je eetlust afneemt en gember ondersteunt een 
gezonde spijsvertering.”

Gezonder voedingspatroon
Voordat Esther Happy Sap overnam, volgde ze de opleiding Vernieuwend 
Coachen en haalde ze haar diploma voor natuurvoedingsadviseur. “Ik stel 
de sappen samen op basis van mijn kennis over natuurvoeding en wan-
neer Sappers vragen hebben over het detoxen, dan beantwoord ik die altijd 
persoonlijk, maar ik wil meer met mijn expertises doen en daar ga ik nú 
mee beginnen,” stelt Esther enthousiast. “Veel van mijn klanten zien een 
detoxkuur als het startschot voor gezondere leef- en eetgewoontes. Wat ik 
regelmatig hoor is dat het programma prima vol te houden is, maar dat de 
daadwerkelijke overstap naar een verantwoorder voedingspatroon toch las-
tig blijft. Je lichaam is wel ontgift, maar daarmee zijn natuurlijk niet al je 
vertrouwde routines doorbroken. Het veranderen van deze gewoontes vergt 
kennis, inzicht en doorzettingsvermogen; drie pijlers die ik door het aanbie-
den van coachingstrajecten op maat zeker kan verstevigen.”

Extra voordelig kennismaken
Iedereen die nieuwsgierig is naar wat detoxen voor je lijf en je leven bete-
kent, kan zich deze week met korting inschrijven voor een Happy Sapkuur. 
“De aanbieding geldt natuurlijk ook voor mensen die al ervaring hebben 
met ontgiften,” lacht Esther. “Je mag je trouwens ook meteen opgeven voor 
meerdere datums als je bijvoorbeeld elke zes maanden of elk kwartaal een 
kuur wilt volgen!”

Alleen deze week 8 euro korting!
Schrijf je tot en met 10-10-2018 in voor een detoxkuur van 
zeven dagen en betaal € 89,- per kuur in plaats van € 97,-.

www.happysap.nl

Happy Sap
nu ook begeleiding na de detox!

Esther Schoutsen.      Aangeleverde foto

www.happysap.nl
contact@happysap.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

Better World Award voor Monique  
en haar vader

HEILOO - Op woensdag 26 sep-
tember kregen Monique op de 
Weegh-Mosch en haar vader 
Theo Mosch een Better World 
Award uitgereikt door het World 
Institute of Action Learning 
(WIAL). Zij kregen deze award 
voor hun werk voor Stichting 
Kalapuwa in Sri Lanka. Sinds 
6 jaar zet deze familiestichting 
zich in voor tsunamislachtoffers 
in een deelgebied van Sri Lanka.

Stichting Kalapuwa financiert 
duurzame projecten op het gebied 
van onderwijs en ondernemerschap. 
Zo lopen er momenteel 100 micro-
kredieten voor kleine ondernemers, 
studeren 23 studenten aan hbo of 
universiteit door sponsoring van de 
stichting en is er een Engelse school 
opgericht waarmee op 4 locaties les 
wordt gegeven in de Engelse taal. 
Kalapuwa gebruikt Action Learning 
(een methodiek waarbij het lerend 
en probleemoplossend vermogen en 
de verantwoordelijkheid toenemen) 
om samen met de lokale mensen 
problemen waar ze tegenaan lopen 
op te lossen en duurzaam te verbe-
teren. WIAL roemde de Stichting 
ook om haar unieke kenmerken: 
Kalapuwa helpt bij problemen, 
maar geeft geen geld (alleen dien-
sten en producten). Kalapuwa gaat 
uit van gelijkwaardigheid en ver-
antwoordelijkheid van iedereen in 
het netwerk. Iedereen die namens 
de Stichting afreist naar Sri Lanka 
betaalt de eigen kosten van reis en 
verblijf. Iedere gedoneerde euro 
gaat dus 100% naar de mensen in Sri 
Lanka.

De familie reist minimaal twee 
keer per jaar af naar Sri Lanka. Op 
9 november staat de volgende reis 
gepland. Dan zal Monique alle bij 
Johan Jansen verzamelde tweede-
handsvoetbalschoenen en een groot 
aantal oude HSV-tenues meenemen 
voor zowel het jongens- als meisjes-
weeshuis. Dus als je nog een paar 
oude voetbalschoenen hebt liggen 
die nog een ronde meekunnen en 
je levert ze in bij Johan Janssen, 
dan worden deze met liefde  

meegenomen naar Sri Lanka!

Als mensen Stichting Kalapuwa 
willen helpen, dan kunnen ze 
een kind naar school sturen voor 
€ 27,50. Basisonderwijs is gra-
tis, maar je moet een uniform, 
boeken en een tas hebben. En 
daar hebben veel gezinnen geen 
geld voor. Donaties kunnen 
naar NL04RABO0190466855. De 
stichting heeft een ANBI-status.  
www.kalapuwa.nl/ 

Theo Mosch en Monique op de Weegh-Mosch zijn trots op hun 
award, die werd uitgereikt door prof. dr. Michael Marquardt, 
grondlegger van het World Institute of Action Learning.   
           Aangeleverde foto 

COLUMN

Dick de Scally

Ergens op het immense terrein van 
Schiphol is een postbus opgetuigd, 
waar het personeel alle binnenko-
mende telefoontjes van melders 
over vliegtuigen zit te turven: wie, 
wat, waar, hoe en waarom en vooral 
hoeveel. Lees voor ‘melders’ eigen-
lijk ‘klagers’ over vliegtuiglawaai, 
want zonder klacht ga je niet bellen. 
Klagers dus, maar dat woord staat 
niet in de kwartaalrapportage van 

het 

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 
(BAS, link www.bezoekbas.nl).

Die tellers doen goed werk. Nu 
weten we dat BAS de meldingen 
verdeelt in clusters, dat wil zeggen 
per baan, en in soorten meldingen. 
Over die soorten helaas geen uitleg, 
maar reken maar dat de verhou-
ding ‘klacht-vraag’ in het voordeel 
van ‘klacht’ uitvalt. Wat blijkt? Het 
aantal meldingen, pardon klachten 
over lawaai is toegenomen, voor 
de Polderbaan met 61% vergeleken 
met dezelfde periode in 2017. De 
Polderbaan is voor de melders 
de grootste boosdoener, hoewel 
laatst bij een paar huizen onder de 
Aalsmeerbaan door laagvliegers 
zelfs de pannen van enkele daken 
zijn geblazen. De Kaagbaan heeft 

het maar makkelijk ondanks de vele 
vliegbewegingen: 0 melders als  
landingsbaan.

Benieuwd naar Heiloo? In het derde 
kwartaal kwamen bij BAS 2199 mel-
dingen uit Heiloo binnen, van 146 
melders. Ter vergelijking: Uitgeest 
911 meldingen van 50 melders, uit 
Egmond-Binnen 5750 meldingen van 
14 melders. Bedenk hier zelf een 
conclusie.

Veel klachten dus en in toene-
mende mate. Schipholtopman Dick 
Benschop roept daarom op om de 
groei na 2020 te matigen. Mijn con-
clusie: matiging dus, maar  
groeien zal ‘ie!

BAS

Theatervoorstelling  
‘De Waanzinnige Boomhut’ in De Beun

HEILOO - De Waanzinnige 
Boomhut van 13 Verdiepingen is 
in Nederland een van de meest 
verkochte kinderboeken sinds 
tijden. Theatergroep Meneer 
Monster heeft deze bestseller 
nu omgetoverd tot een nét zo 
waanzinnige theatervoorstel-
ling vol krankzinnige humor en 
magische tovenarij. 

Zaterdag 6 oktober, staat deze 

voorstelling op de planken in the-
ater De Beun. Kom dus kijken met 
uw (klein)kinderen naar hoofdper-
sonen Andy en Terry en zie hoe de 
snel vliegende katten, de limona-
defontein, een apeninvasie en een 
reuzengorilla uit het boek vertaald 
zijn naar het theater. Bestel nu nog 
kaarten op www.debeun.nl.

Let op: De eerder gecommuni-
ceerde aanvangstijd van 11.00 

uur is gewijzigd naar 16.00 
uur! De voorstelling van 14.00 
uur blijft onveranderd. Mocht u 
al kaarten hebben gekocht voor 
11.00 uur dan hopen we dat het 
geen bezwaar is dat deze nu 
gelden voor de voorstelling van 
16.00 uur. Neem anders contact 
op met de vrienden van de Beun 
via fin@vriendenvandebeun.
nl o.v.v. rij en stoelnummers. 
Excuses voor het ongemak.
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ABC-zwemles
debeeck@hollandsportbv.nl |  www.debeeck.nl

Schrijf je nu in 

en start snel!

VICTORIEFEESTEN.NL

 Woensdag 3 oktober 
•  VOORSTELLING ´VICTORIE!´ 

T/M 6 OKTOBER • Waagplein

Zaterdag 6 oktober
•  FESTIVAL ONTZETTEND ALKMAAR

T/M 8 OKTOBER • Paardenmarkt

Zondag 7 oktober
•  ONTZETFEEST • Koorstraat en Ritsevoort
•  DE BRUG ONTZET • Platte Stenenbrug

Maandag 8 oktober
•  OPTOCHT, ZUURKOOLMAALIJD EN ANDERE 

ACTIVITEITEN 8 OCTOBER VEREENIGING
•  ONTZETFEEST • Koorstraat en Ritsevoort
•  DE BRUG ONTZET • Platte Stenenbrug
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AGENDA

Meer weten over de Victorie van Alkmaar?  
Ga dan naar de expositie ‘Victorie! 
Het Beleg van Alkmaar in 1573’ in het 
Stedelijk Museum Alkmaar.
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Lazy Sunday Diner met Yvonne Weijers

HEILOO - Zondag 21 oktober aanstaande is Yvonne Weijers te zien en te 
horen in de Cultuurkoepel Heiloo. Tijdens deze Lazy Sunday zingt Yvonne 
Weijers jazz & latin van o.a. Cole Porter, Madeleine Peyroux en Robbie 
Williams in het Nederlands. Swingende luisterliedjes over liefde, leven en 
relaties, recht uit haar hart en in haar eigen taal. Want dat is wat zij doet: 
de mooiste songs toegankelijk maken voor een breed publiek. Dichter 
Marten Janse vertaalde haar favoriete songs in haar eigen woorden en 
pianist Cajan Witmer schreef nieuwe, frisse arrangementen. Zo zijn num-
mers als ‘That ole devil called love’ (Alison Moyet), ‘Whisper not’ (Ella 
Fitzgerald) en ‘The way young lovers do’ (Van Morrison) compleet in het 
nieuw gestoken. Met als resultaat ‘De zon komt op’: een uniek programma 
en een prachtig album. 

Geniet van deze jazz & latin middag met een 3-gangendiner verzorgd door 
Keuken met Karakter. Zondag 21 oktober, aanvang 13.00 uur. Entree:  
€ 42,50. www.cultuurkoepelheiloo.nl.

Dansfeestje met Amsterdam Klezmer Band

HEILOO - De Amsterdam Klezmer Band speelt op zaterdag 20 oktober 
in de Cultuurkoepel in Heiloo en dat belooft een feestje te worden. De 
Amsterdam Klezmer Band komt van de straat en van het conservatorium, 
houdt van traditie en vernieuwing, blaast festivaltenten omver en trekt 
tranen in theaters. De band speelt klezmer en Balkan, ska en jazz, zigeu-
ner en hiphop. Het is bovenal een dansfeest. In vijftien jaar tijd groeide 
een stel Amsterdamse straatmuzikanten uit tot een internationaal, zeven-
koppig klezmermonster. De grote doorbraak kwam in 2001 toen AKB in 
Groningen muziekfestival Noorderslag ondersteboven speelde. Inmiddels 
hebben ze op festivals als Oerol, het North Sea Jazz Festival, Lowlands, het 
Sziget Festival in Boedapest en het Hong Kong Jazz Festival opgetreden. 
Wie op basis van de naam een traditioneel avondje verwacht, zal even 
schrikken. De band heeft een onorthodox eigen geluid gesmeed, waarin 
een joodse traditional kan worden opgeluisterd met rap of een scheurende 
sax. 

Put on your dancing shoes! Zaterdag 20 oktober a.s. in de Cultuurkoepel. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: € 20,-. www.cultuurkoepelheiloo.nl.

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

a d v e r t e n t i e

Bijzondere 
Willibrorduswandeling 

met gids
HEILOO - Op zondag 7 okto-
ber zal het Willibrordus 
Genootschap in samenwerking 
met de Historische Vereniging 
Heiloo een wandeling maken 
langs enkele markante plaat-
sen die betrekking hebben op 
Willibrordus.

De wandeling start bij de 
Willibrorduskerk aan de Westerweg 
om 14.00 uur. In de kerk zal het 
schilderij, het altaarstuk, getoond 
worden. Ook wordt er over dit 
prachtige stuk uit 1631 verteld. 
Vandaar gaat de wandeling via Onze 
Lieve Vrouw ter Nood naar de voor-
malige Willibrordus Stichting, nu 
Landgoed Willibrordus geheten. 
Hier zal de gids uitleg geven over 
de geschiedenis van het terrein. We 
eindigen de wandeling in de Witte 
Kerk alwaar de wandelaars een 
muzikale verrassing wacht.

Doel van het Willibrordus 
Genootschap is het levendig 
houden van het gedachtengoed 
van Willibrordus. In dit ver-
band vindt naast deze wande-
ling op zaterdag 3 november om 
18.15 uur in de Cultuurkoepel de 
Willibrorduslezing plaats, deze keer 
door Paul Scheffer. Nader bericht 
hierover volgt.

Tijdens de mooie en interessante 
wandeling is er veel bijzonders te 
zien en krijgt u veel informatie, 
maar er wordt ook een behoorlijke 
afstand gelopen, een afstand die 
Willibrordus overigens niet zou mis-
staan.

Zondag 7 oktober, Willibror-
duskerk (Westerweg). Start 14.00 
uur, € 5,00 inclusief brochure  
(geen pin). Info: 06-51718363.

Het altaarstuk uit de Willibrorduskerk.                Foto: Ronald de Jager

 
Het Wogmeers Vocaal Ensemble zingt: 'Herinneringen' 
 
HEILOO - Het Wogmeers Vocaal Ensemble treedt op zondag 4 november 
om 15.00 uur op in de Willibrorduskerk aan de Westerweg in Heiloo. 
‘Herinneringen’ zijn liederen voor hen die zijn doorgereisd en dit leven 
hebben afgesloten maar ook voor hen die zijn achtergebleven. De zang 
laat horen hoe afwisselend mensen dit door de tijden heen hebben 
beleefd en verwoord. Muziek kan immers elke emotie overbrengen.

Op het programma staan onder meer ‘De Profundis’ van Wolfgang A. 
Mozart, ‘Ave Maria’ van Jacob Arcadelt, ‘Angelis suis’ van Johann Joseph 
Fux en ‘Lead me Lord’ van Samuel Wesley. De organist Edwin Hinfelaar 
verleent zijn medewerking aan dit concert.

U bent van harte welkom. Met een consumptie in de pauze heeft u een 
betekenisvolle avond in Hensbroek voor € 10,- (kinderen tot en met 15 
jaar € 5, -) of een betekenisvolle middag in Heiloo. In Heiloo wordt geen 
entree gevraagd, na afloop van het concert is er een collecte om de kos-
ten van het koor en de kerk te bekostigen. Wilt u zeker zijn van een plaats 
in Hensbroek dan kunt u vooraf kaarten bestellen. Zie hiervoor de infor-
matie op www.wogmeersvocaal.nl, want VOL=VOL.
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culturele
agenda

       Heiloovan

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

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

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

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

05
okt

SHOWHERO MET IK 
HOU VAN HOLLAND
Het thema “Ik Hou Van 

Holland” heeft weinig verdere uitleg 
nodig. Mensen met een beperking 
zullen de zaal op z’n kop zetten met 
Hollandse krakers, afgewisseld met 
de leukste en bekendste spellen uit 
de TV-show. Aanvang 19.00 uur.

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2, 
Kaarten reserveren; www.showhero.nl

05
okt

THEATERGROEP ME-
NEER MONSTER- DE 
WAANZINNIGE BOOM-

HUT VAN 13 VERDIEPINGEN
Een van de leukste en meest ver-
kochte kinderboeken in Nederland 
wordt omgetoverd tot een nét zo 
waanzinnige theatervoorstelling vol 
krankzinnige humor en magische 
theatertovenarij. 2 voorstellingen; 
Aanvang 14.00 en 16.00 uur.

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2, 
Kaarten reserveren; www.showhero.nl

06
okt

YOUP VAN ’T HEK- 
MET DE KENNIS VAN 
NU  UITVERKOCHT

“Met de kennis van nu” is een van de 
meest gebezigde termen. Vooral van 
blunderende politici, die hiermee iets 
proberen goed te praten. Bij Youp 
ligt dat anders. Je zal het hem nooit 
horen zeggen. Volgens hem hoort 
blunderen namelijk bij het leven. En 
in dit programma praat hij niks recht. 
Integendeel. Hij praat het liever nog 
krommer. Of dat grappig is? Wat 
denkt u zelf?

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2, 
Kaarten reserveren; www.showhero.nl

10
okt

DE LOFSTEM & SKOT-
WAL IN CONCERT
Het concert van Skotwal & 

mannenkoor De Lofstem is dubbel 
West Fries 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

06
okt

AMSTERDAM 
KLEZMER BAND
Het internationaal zevenkop-

pige klezmermonster speelt klezmer 
en Balkan, ska en jazz, zigeuner 
en hiphop. Het is van alles, maar 
bovenal is het feest. Put on your 
dancing shoes.

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

20
okt

FILM > FILMLIGA- 
BlacKkKlansman do 18 
oktober tot en met 25 

oktober 2018

❯ FILMLIGA Lid worden: 
info@filmligaheiloo.nl

18
okt
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Spiritualiteit en Geloofsverdieping

 
1 - 31 oktober ‘Het Onze Vader’:  
expositie door KinK (Kunst in de Kerk) in de Willibrorduskerk aan de Westerweg in Heiloo.

Donderdag 11 oktober ‘Ontmoetingsmiddag’ m.m.v. pastor André:  
14.15 - 16.00 uur Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo (collecte).

Donderdag 11 oktober ‘Respect voor mens en natuur’  
lezing door prof. Henk Bikker: 20.00 uur Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo (€ 3,-) 
 
Vrijdag 12 oktober ‘Meezingavond met poëzie en orgelspel’  
o.l.v. Jan Visser: 20.15 Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo (collecte)

Zondag 14 oktober ‘Bach Cantate ‘Ich glaube, lieber Herr’  
door Collegium Vocale Camerata, m.m.v. ds. Dick van Arkel:  
16.00 uur in de Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo (collecte)

Half oktober ‘Uit het leven van Jezus’:  
expositie-kerkramen in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Woensdag 17 oktober ‘Bijbels ABC’ 1e cursusbijeenkomst van 4  
o.l.v. ds. Dick Nicolai:  
14.30-16.30 uur in ‘Ons Huis’, Zuidkerkenlaan 23, Limmen

Dinsdag 23 oktober ‘Jozua en Richteren’ 1e bijeenkomst  
o.l.v. pastor Herman Helsloot: 
20.00 uur Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo (€ 3,-)

Dinsdag 30 oktober ‘Vragen rondom het levenseinde’ 1e Waterputlezing 
(van 3) door dr. Annerieke van der Woude:  
20.00 uur, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo(€ 3,-)

Nadere informatie op www.ronddewaterput.nl.

Televisie stijlvol uit beeld
HEILOO - De televisie is voor 
veel mensen een onmisbaar 
apparaat en met de komst van 
flatscreens is het scherm alleen 
maar groter geworden. Samen 
op de bank een avond genieten 
van live topsport of een goede 
serie is gezellig. Tot het moment 
dat de televisie wordt uitgezet 
en een groot zwart scherm over-
blijft.

“Voor veel mensen een doorn 
in het oog,” weet Frank van 
Burgsteden. Steeds vaker ontvangt 
hij aanvragen voor meubels met 
een ingebouwde tv-lift. “Mensen zijn 
zich meer bewust van de waarde 
van schermloze momenten. Even 
niet die voortdurende afleiding van 
telefoon, tablet of tv, maar ruimte 
voor vrije gedachten en aandacht 
voor elkaar. Maar mensen storen 
zich vooral aan dat levenloze ding 
als hij uitstaat.” De oplossing is even 
eenvoudig als karaktervol: een kast 
of ander meubel waarin de televi-
sie vakkundig is weggewerkt. Van 
warm hout tot hoogglans wit: Frank 
maakt ze in elke vorm, van strak 
modern tot klassiek of industrieel. 

“Mensen willen maatwerk. Wij wer-
ken met elk soort materiaal en cre-
eren elke gewenste look. Dat komt 
doordat wij oorspronkelijk antieke 
meubels restaureren. Die worden 
alleen verkocht als ze mooi aanslui-
ten op de rest van een interieur, een 
nauw samenspel tussen houtsoort, 
kleur en afwerking.” Een meubel 
van MDF kost uiteraard minder 
dan eentje van doorleefd Europees 
eiken. Zo is er voor iedereen een 
passende oplossing. Hierbij gaat 
Frank geen uitdaging uit de weg.

Frank is al bijna dertig jaar eige-
naar van Van Burgsteden Antiek in 
Heiloo. “Antiek blijft een bron van 
huiselijk gevoel, óók in combinatie 
met modern. Dan kies je niet voor 
randen en krullen, maar voor strak 
antiek. Zo’n karaktervol meubelstuk 
versterkt het complete interieur.”

Naast maatoplossingen voor 
(televisie-)meubels, kun je bij Van 
Burgsteden Antiek ook terecht voor 
restauratie van antieke meubelen. 
Daarnaast volgt Frank ook de ont-
wikkelingen in de woningbouw. Zo 
hebben veel nieuwbouwwoningen 

tegenwoordig een warmtepomp 
onder de trap. Frank: “Met een 
maatwerk draaikast ervoor creëer je 
evengoed een zee aan opbergruim-

te. Afwerken met stijlvolle deur-
tjes; schitterend!” Meer inspiratie 
voor tv-kasten en ander maatwerk? 
www.vanburgstedenantiek.nl.

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

Jubileumweek  
van 9 tot 13 oktober

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

25% korting op  
lezingen in 2012

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

25% korting  
voor nieuwe leden

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

In 1962 geboren?: 
50% korting

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

Gratis materialen 
lenen

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

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

Jubileummagazine
Natuurlijk ligt ook deze week 

het speciale Jubileummagazine 
van Bibliotheek Heiloo voor u 
klaar.

Jubileum op facebook
Volg Bibliotheek Heiloo ook 

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

En dan dit nog:
• 11 oktober: Avond 

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

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

• 25 oktober: 
Startbijeenkomst Klik&Tik

• 29 oktober:  Lezing 
over de Hohe Messe van Bach

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

• 2 november: Verkoop 
afgeschreven materialen 

Meer informatie op  
www.bibliotheekheiloo.nl

Kinderboekenweek:  
woensdag 3 oktober t/m zondag 14 
oktober. Kom naar de bibliotheek 
voor de bijzondere expositie voor 
én door kinderen, leuke activiteiten 
en jeugdtheater! 
 
Zaterdag 6 oktober 
Theatergroep Meneer Monster 
speelt de Kinderboekenweek-
familievoorstelling De waanzin-
nige boomhut in Theater de Beun. 
Kaartverkoop via www.debeun.nl.

Zondag 14 oktober, 11.00 uur 
De kleine walvis: theatervoorstel-
ling voor jonge kinderen (2 tot 6 
jaar) in de bibliotheek, naar het 
gelijknamige prentenboek van 
Benji Davies. Kaarten à € 5,- zijn te 
reserveren bij Stichting Potitco via 
info@potitco.nl of telefonisch (06-
86608248), incl. limonade en  
koffie/thee.

Thema-expositie Vriendschap 
voor én door kinderen 
Deze expositie is gemaakt door 
leerlingen van basisschool 
Elckerlyc, komt dat zien!

Voorlezen 
Woensdag 10 oktober, 14.30 uur 
Speciale voorleesgast Jan Klaver 
(directeur van de Rabobank) leest 
voor. Daarna kun je je eigen vriend-
schapsboekje of armbandje maken.

Lezen en spelen voor peuters 
Elke vrijdagochtend, 10.30 - 11.30 
uur. 
Er wordt voorgelezen, en daarna 
mogen de kinderen nog even lekker 
spelen met materiaal van de speelo-
theek.

Lezing over hofjes in Alkmaar 
Donderdag 18 oktober, 20.00 uur.
Het hofje van Paling en Van Foreest 
in Alkmaar is ook anno 2018 nog 
in gebruik en het bestuur is nog 
altijd in handen van de familie Van 
Foreest! Van 1586 dateert het regle-
ment waarin prachtig staat beschre-
ven hoe de vrouwen in vrede met 
elkaar konden samenleven. Was 
de samenleving een succes? Door 
religiehistoricus Jurjen Vis. Opgave 
vooraf.

Tabletcafé met korte presenta-
tie over ‘Digitaal nalaten’ 
Dinsdag 23 oktober, 18.30 - 20.00 
uur. 
Heeft u een tablet en wilt u graag 
wat tips en trucs leren? Of wilt 
u uw ervaringen uitwisselen met 
anderen? Dan is het Tabletcafé iets 
voor u! De toegang is vrij, koffie/
thee € 1,-.

Workshop Fotobeheer 
Donderdag 25 oktober, 19.30 uur.
Tijdens deze workshop leert u de 
belangrijkste handelingen op uw 
iPhone of iPad en de rol en beteke-
nis van het maken van albums; hoe 
uw kostbare foto’s ook in de toe-
komst risicoloos te kunnen blijven 
bekijken. Opgave vooraf.

CoderDojo: leren programmeren 
voor de jeugd 
Donderdag 25 oktober, 10.30 - 
12.30 uur. 
Bij CoderDojo leren deelnemers 
tussen de 7 en 17 jaar program-
meren, websites bouwen, apps ont-
wikkelen, games maken en meer. 
Opgave vooraf.

Meer informatie en opgave voor 
activiteiten: www. 

bibliotheekheiloo.nl / 072–
5330670 of bij de servicebalie.

Steun de bibliotheek, word 
vriend! Volg ons ook op 
Facebook en Twitter!

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

 
En… ben je nog geen lid? 
Kinderen die tijdens de 

Kinderboekenweek lid worden 
van Bibliotheek Heiloo betalen 

geen inschrijfgeld en geen contri-
butie tot hun 18e verjaardag.

Een vernuftig staaltje maatwerk!       Aangeleverde foto

Nieuw bij de Muziek- en Dansschool Heiloo
HEILOO - Even voorstellen: cel-
lodocente Irene van den Heuvel. 
Irene is als cellodocente het 
docententeam van Muziek- en 
Dansschool Heiloo komen ver-
sterken. Zij is een zeer ervaren 
en bekwame docente met daar-
bij een jarenlange ervaring als 
uitvoerend musicus.

Harpdocente Klaartje Broers. 
Klaartje is bij de Muziek- en 
Dansschool Heiloo aangesloten als 
harpdocente. Ook voor Klaartje gel-
den de kwalificaties zeer ervaren 
en bekwaam, zowel uitvoerend als 
lesgevend. Klaartje heeft twee jaar 
geleden alle groepen 1 en 2 van de 
basisscholen in Heiloo kennis laten 
maken met de harp. Tevens geeft 
Klaartje op dinsdagmiddag de cur-
sus Muziekoriëntatie. Ook cello- 
of harples? Geef je nu op, er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Twijfel je nog? Geef je dan op voor 
een gratis proefles.

Ook nieuw
Naast de kinderdanslessen op 

de woensdagmiddag zijn er nu ook 
dansworkshops voor volwassenen 
op zaterdag van 13.30-15.00 uur.

De workshops zijn leuk, swin-
gend, sportief en goed te volgen 
voor alle niveaus. De workshops 
worden gegeven door gespeciali-
seerde dansdocenten urban, klas-
siek, cabaret en werelddans.

Op 27 oktober start een fla-
menco workshop. Flamenco komt 
uit Andalusië (Zuid-Spanje), maar 

wordt inmiddels in de hele wereld 
gedanst. In de workshop leer je de 
basistechniek van de vurige flamen-
co en een korte danscombinatie. In 
een sfeervolle, gezellige sfeer met 
de gespecialiseerde docente Tina 
Castillo.

Op 10 november is de workshop 
Charleston Burlesque: swing and 

tease, Flappergirls! Je leert in ander-
half uur een uptempo choreo met 
charleston en burlesque bewegin-
gen, energiek, cheeky en sexy. We 
gaan dansen op de muziek Green 
Hill, The Charleston, in de stijl van 
de jaren ‘20. De leuke docente is 
Cerise Noir.

Op 8 december kun je je opge-
ven voor de Dansmix 50+. Dansen 
een manier om fit te blijven? In 
deze workshop krijg je een mix van 
klassiek, modern en jazz, die wordt 
gegeven door de geschoolde en 
enthousiaste dansdocente Saskia 
van der Kreke. Welkom met en zon-
der danservaring.

Geef je meteen op en verzeker 
jezelf van een plekje. Kom samen 
met een vriendin, buren en zussen 
één of meerdere workshops doen! 
Korting bij meerdere workshops! 
De workshops gaan door bij vol-
doende aanmeldingen. Je hoort een 
week van tevoren of de workshops 
doorgaan. Meer informatie, kos-
ten en aanmelden: info@muziek-
endansschoolheiloo.nl, www. 
muziekendansschoolheiloo.nl.

Tina Castillo is gespecialiseerd in de flamenco.
                  Foto: Annemiek Rooymans

Het programma van de maand oktober:
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Winterabonnement: onbeperkt spelen! Slechts € 350,-*

Voor de winterharde greenfeespelers 
is er weer het aantrekkelijke 
winterabonnement. De baan van 
GCH is de hele winter door (bijna) 
altijd bespeelbaar.

Golfen in een heer-lijk winter-zonnetje!

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

*Geldig van 1 oktober 2018 tot 1 maart 2019

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

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

Openingstijden

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Raadhuisweg 3a,  aanbouwen 

geventileerde gesloten vuilberging, 
ontvangstdatum 20 september 2018 
(WABO1801480);

-  Raadhuisweg 3a, (groenstrook 
bij De Witte Kerk), bouwen 
fietsenstalling (onoverdekt), 
ontvangstdatum 20 september 2018 
(WABO1801481).

Verleende vergunningen
U kunt tegen verleende vergunningen 
bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 
‘Bezwaar maken’.
-  Kanaalweg 40, plaatsen dakkapel, 

verzonden 24 september 2018 
(WABO1801226). 

Buiten behandeling gelaten:
-  Kennemerstraatweg 317, plaatsen 

schutting, verzonden 27 september 
2018 (WABO1801153).

Verlengen beslistermijn
Tegen het besluit kan geen bezwaar 
worden aangetekend.
-  Westerweg 349, veranderen woning 

(rieten dak), (WABO1801304). 

Verleende APV vergunningen
-   Evenementenvergunning intocht 

sinterklaas Heiloo op zaterdag 24 
november 2018 van 10.00 uur tot 
14.00 uur vanaf het Gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1, 1851JL 
Heiloo, verzenddatum besluit 
27 september 2018 (APV1800682).

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandag 
8 oktober om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom. 

Naast de vaste punten staat op de 
agenda

-  In memoriam raadslid de heer
W.A. Gomes

-  Bekrachtiging geheimhouding n.a.v. 
B&W-besluit d.d. 11 september 2018 
Verkeerstudie Vennewatersweg

-  Bekrachtiging geheimhouding n.a.v. 
B&W-besluit d.d. 28 augustus 2018 
(agendapunt 6 van de besloten 
collegevergadering)

-  Bekrachtiging geheimhouding 
n.a.v. B&W-besluit d.d. 18 
september Meerjarenperspectief 
Grondexploitaties 2018

-  Onderzoek geloofsbrieven van het te 
benoemen raadslid dhr. S.A.M. van 
Beusekom

-  Beëdiging/afleggen belofte raadslid 
dhr. S.A.M. van Beusekom 

HAMERSTUKKEN
-  B&W besluit 28 augustus 2018
- Wijziging samenstelling commissies
-  Vervanging griffiers in BUCH 

gemeenteraden
-  Afvaardiging portefeuillehouders in 

Verbonden Partijen
-  Integraal Meerjarenbeleidsplan 

Veiligheid (IMV) 2019-2022
-  Regionale visie op verblijfsrecreatie 

Noord-Holland Noord 2030 en 
bijbehorend ontwikkelkader

-  Benoemen leden 
Rekenkamercommissie BUCH

BESPREEKSTUKKEN
-  Harmonisering eerste zittingsperiode 

RKC BUCH
-  Instellen vaste commissie onderzoek 

geloofsbrieven
- Beeldkwaliteitsplan aansluiting A9  
- Verkeersstudie Vennewatersweg

> Meer informatie of aanmelden 
inspreken
De stukken staan op www.heiloo.
nl/vergaderkalender. De stukken 
liggen tot en met dinsdag 9 oktober 
op werkdagen ter inzage bij de 
informatiebalie in de hal van het 
gemeentehuis en in de openbare 
Bibliotheek.

Bouwen en Wonen

Evenementen

Raad en (raads)commissies

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Bezwaar maken

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

Vragen om schorsing
Een bezwaarschrift heeft 
geen schorsende werking. 
Het besluit blijft van kracht. Bij 
een spoedeisend belang kunt 
u een voorlopige voorziening 
(schorsing) aanvragen bij de 
voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Hiervoor 
betaalt u griffierecht.
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Wij zijn 7 dagen per week geopend. Di t/m zo vanaf 12.00 uur. Ma vanaf 17.00 uur
Stationsweg 82, Heiloo - t 072 53 21 392 www.wildschutetenendrinken.nl

ALBERT HEIJN 
3-gangen 

keuzemenu
€ 42.50 

(2e menu 
is GRATIS)
Ook tijdens de

lunch te gebruiken!

HIGH
TEA

2e PERSOON 
GRATIS
€ 27,50

ZONDAGMIDDAG 21 OKTOBER:

LAZY SUNDAY DINER  
MET YVONNE WEIJERS

Een heerlijk 3-gangen menu van Keuken met Karakter met tussen  
de gangen door swingende jazz & latin luisterliedjes in de Nederlandse taal.  

Meer info & reserveren: www.cultuurkoepelheiloo.nl
 

Entree (inclusief 3-gangen diner en welkomstdrankje) e 42,50  
 Reserveren noodzakelijk

Cultuurkoepel Heiloo Landgoed Willibrordus | Kennemerstraatweg 464 | 1851 NG Heiloo
Keuken met Karakter is gevestigd op Landgoed Willibrordus | De Olvendijk 2A  Heiloo

ZATERDAG 6 OKTOBER IN DE BEUN
                                      DE BEKROO NDE KINDERVOO RSTELL ING

DE WAA NZINN IGE BOO MHUT
             AA NVANG 14.00 UU R EN 16.00 UU R

Er zijn nog KAA RTjes verkrijgbaa r via WW W.DEBEUN.NL

LET OP! GEWIJZIGDE
AANVANGSTIJD
11.00 uur is 16.00 uur geworden

Weekmenu 3-gangen  27,50
BRASSERIE IN ‘GROEN

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

SUPER TUESDAY
4-gangen 
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

Salade met huisgerookte zalm, gemarineerde rivierkreeftjes, 
zoetzure komkommer, limoendressing en zuurdesem croutons

Zachtgegaarde Iberico varken met Alkmaarse parelgort, 
Romana de Spinata en saus met Ras el Hanout

Ananas crumble taartje met specerijen, schuim van 
kokos en een parfait van gember

28 februari t/m 6 maart
e

‘MAGIC MONDAY’
€ 19,95

VANAF 15 OKTOBER
OVERHEERLIJKE KAASFONDUE

INCL. EEN KOPJE  
SOEP VOORAF

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN 
€ 19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

3 t/m 9 oktober

Salade met wildzwijnham met 
huisgemaakte piccalilly, schorseneren, 

uiencompote en een bitterbal van 
bospaddenstoelen

**
Grietfilet met aardappel truffel - 

mousseline, wilde spinazie, cantharellen 
en witte wijnsaus

**
Tartelette gevuld met lemon curd,  

kweepeer, Italiaans schuim en witte 
chocolade steranijs roomijs

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

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 

	  

	  

	  

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

Black angus 
hamburger
spek en tomaat  op een 
biobol met salade en friet 
inclusief een vaas Amstel bier 
of een glas huiswijn voor € 15.00

hamburger

inclusief een vaas Amstel bier 
of een glas huiswijn voor € 15.00

Rock-`n-roll dansmiddag 
in Akersloot
AKERSLOOT - Zondag 7 oktober is er in Café De 
Vriendschap weer gezellig rock-`n-roll vrij dansen met 
muziek van DJ Mark van de Singeltjes Klubb. Rock-
`n-roll is in op dit moment en dat is te merken aan het 
grote aantal rock-`n-roll dansscholen. DJ Mark laat de 
bekendste rock-`n-roll hits horen met daarbij wervelende 
beelden op het grote scherm. De aanvang is 15.00 uur 
en het einde zal om ongeveer 20.00 uur zijn. De toegang 
is geheel gratis. Deze middag is ook een caféhap te 
bestellen en dat is ditmaal een XXL-saté met frites.

AKERSLOOT - Schrijfster 
en documentairemaakster 
May Verheyen houdt op 
zondag 7 oktober 2018 een 
lezing over dichter Wilfred 
Owen en componist 
Benjamin Britten in de 
kerk aan het Dielofslaantje 
in Akersloot.

Dit jaar wordt het 100e 
sterfjaar van Wilfred Owen, 
de grote Engelse War Poet 
uit de Eerste Wereldoorlog, 
herdacht. Een goede 
aanleiding om het War 
Requiem van Benjamin 
Britten te presenteren. In dit 

Poëzie en muziek van Wilfred 
Owen en Benjamin Britten

imposante werk over oorlog 
en verzoening, dat in 1962 in 
de Kathedraal van Coventry 
in première is gegaan, zet 
de anti-oorlogspoëzie van 
Owen de toon, al gaan de 
traditionele Latijnse gezangen 
die erdoorheen geweven zijn 
ook door merg en been. War 
Requiem is een unicum in de 
muzikale geschiedenis van de 
twintigste eeuw en draagt op 
indringende wijze bij aan de 
Europese gedachte.

In het programma volgt eerst 
de inleiding op de poëzie 
van Wilfred Owen en de 
muziek ‘War Requiem’ van 
Benjamin Britten door May 
Verheyen, daarna worden de 
gedichten van Wilfred Owen 
in Nederlandse vertaling 
voorgedragen door Barbara 
Wessel. Vervolgens worden 
delen van het ‘War Requiem’ 
van Benjamin Britten 
beluisterd.

Toegang € 7,50 (inclusief 
consumptie), aanvang 14.30 
uur. Reserveren is mogelijk 
via tel. 0251-319171 of 
lezingakersloot@kpnmail.nl.
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Poort kasteel Ypestein met begin Oosterzijweg.
Aangeleverde foto

Het voormalige molenhuis.
Aangeleverde foto

De (nog) onbekende boerderij.
Aangeleverde foto

Nieuwe aanwinsten Historisch Museum Heiloo,
wie kent de onbekende boerderij?

HEILOO - Vanaf 17 november, een dag na de officiële opening van het Historisch 
Museum Heiloo, zijn er drie nieuwe aanwinsten te bewonderen in het museum.

De Historische Vereniging kreeg onlangs van een van haar leden drie bijzon-
dere aquarellen van de Heilooër schilder Elbertus Harder (1891-1975) aangebo-
den. De schilder heeft de schilderijen hoogstwaarschijnlijk ter plaatse gemaakt. Zo 
is het voormalige molenhuis aan het Slimpad te zien, de poort van kasteel Ypestein 
met de ingang van de Oosterzijweg en een afbeelding van een tot nog toe onbekende  

boerderij. Wie helpt ons aan de naam van deze boerderij of kan er meer over vertellen?  

De Historische Vereniging Oud Heiloo heeft na tien jaar aan de Bergeonstraat een nieuw 
onderkomen gevonden aan de Olvendijk op Landgoed Willibrordus. De beschikbare ruimte 
is geheel gerenoveerd. De verhuizing is een mooie gelegenheid om de naam ‘Oudheidkamer’  
te veranderen in ‘Historisch Museum Heiloo’. De officiële opening vindt plaats op 16  
november. De komende weken in Uitkijkpost meer nieuws over de Historische Vereniging 
Heiloo.

Kinderboekenweek 2018: 
Kom erbij!

HEILOO - Fijn, het is weer 
Kinderboekenweek! Het thema 
dit jaar is Vriendschap. Kom 
naar Bibliotheek Heiloo voor 
de bijzondere expositie voor én 
door kinderen, leuke activitei-
ten en jeugdtheater!

Als kind moet je alle aspecten van 
vriendschap nog ontdekken. Zoals 
échte vriendschap, maar ook ruzie 
en pesten. Kinderboeken helpen de 
wereld van de vriendschap beter 
te begrijpen. In Bibliotheek Heiloo 
vind je de mooiste boeken over het 
thema vriendschap bij elkaar op de 
speciale Kinderboekenweektafel. 
En natuurlijk zijn er ook allerlei 
leuke activiteiten georganiseerd:

Opening
Woensdagmiddag 3 oktober is 

de feestelijke opening in de biblio-
theek. We beginnen om 14.30 uur 
met een speciaal voorleesfeestje. 
Deze keer staat het prentenboek 
‘Mag ik meedoen’ geschreven door 
John Kelly centraal.

Thema-expositie voor én door 
kinderen

Van 15.00 tot 17.00 uur is er van 
alles te doen: zo is er om 15.00 uur 
de spetterende opening van de 
expositie, gemaakt door leerlingen 
van basisschool Elckerlyc, uiter-
aard met het thema Vriendschap. Je 
kunt ook zelf aan de slag en je eigen 
kunstwerk maken. Gezellig als je 
komt!

Zaterdag 6 oktober
Theatergroep Meneer Monster 

speelt de Kinderboekenweek-
familievoorstelling De waanzinnige 
boomhut in Theater de Beun. Een 

van de leukste en meest verkochte 
kinderboeken in Nederland wordt 
omgetoverd tot een nét zo waanzin-
nige theatervoorstelling vol krank-
zinnige humor en magische theater-
tovenarij. Kaartverkoop via www.
debeun.nl.

Zondag 14 oktober, 11.00 uur
De kleine walvis: theatervoor-

stelling voor jonge kinderen  
(2 tot 6 jaar) in de bibliotheek, 
naar het gelijknamige prentenboek 
van Benji Davies. Boy woont met 
zijn vader en zes katten in een vis-
sershuisje aan zee. Na een storm-
achtige nacht vindt hij een jonge 
walvis op het strand. Dat is het 
begin van een bijzondere vriend-
schap... Kaarten à € 5,- zijn te reser-
veren bij Stichting Potitco via info@ 
potitco.nl of telefonisch (06-
86608248), incl. limonade en koffie/
thee.

Extra voorlezen
Er is een extra Voorleesfeestje op 

woensdag 10 oktober (14.30 uur) en 
voor de peuters ‘lezen en spelen’, 
elke vrijdagochtend van 10.30 tot 
11.30 uur. Er wordt voorgelezen, en 
daarna mogen de kinderen nog even 
lekker spelen met materiaal van de 
speelotheek, rond het thema van 
het boek. Voor de ouders en groot-
ouders een mooi moment om even 
bij te praten en samen koffie te drin-
ken, terwijl de kinderen met elkaar 
spelen.

En… ben je nog geen 
lid? Kinderen die tijdens de 
Kinderboekenweek lid worden van 
Bibliotheek Heiloo betalen geen 
inschrijfgeld en geen contributie tot 
hun 18e verjaardag.

SamenDementieVriendelijk-sticker 
voor Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Op dinsdag 25 
september heeft mevr. 
Jeanette Braam, directeur 
van de Bibliotheek Heiloo de 
Samendementievriendelijk-
sticker en het bijbehorende 
certificaat ontvangen uit han-
den van dhr. Adri Steenhoek 
en mevr. Herry Booij namens 
Alzheimer Nederland.

De medewerkers van de biblio-
theek hebben niet alleen de cursus 
Samendementievriendelijk gevolgd, 
maar ook een Geheugenbibliotheek 
opgezet in de bibliotheek (bestaat 
sinds 8 juni 2018). Als u de bibli-
otheek binnenkomt ziet u deze 
geheugenbibliotheek recht voor u, 
het kan bijna niet missen! Anders is 
er altijd een medewerker aanwezig, 
die u de weg wijst.

Voor wie is deze geheugenbiblio-
theek? Voor iedereen met geheugen-
problemen, voor hun mantelzorgers 
en voor vrijwilligers, hulpverleners 

en geïnteresseerden is een speci-
ale collectie herinneringsboeken en 
voorleesverhalen beschikbaar, die 
geleend mogen worden.

Alzheimer Noord-Kennemerland 
is heel blij met dit initiatief van 
Bibliotheek Heiloo, en we hopen dat 

velen de weg naar de bibliotheek 
zullen vinden.

Voor specifieke informatie over 
dementiezorg en ondersteuning 
in onze regio (Alkmaar en omge-
ving) kunt u terecht op: www. 
knooppuntdementie.nl.

V.l.n.r.: Tine den Hoed, medewerkster bibliotheek, Jeanette 
Braam (directeur van de bibliotheek) en Herry Booij.
             Aangeleverde foto

 
Koninklijke onderscheiding voor Gerda Gerritsen-Doorenspleet
HEILOO - Gerda Gerritsen-Doorenspleet heeft donderdag 27 september een koninklijke onderscheiding ontvan-
gen, die werd uitgereikt door burgemeester Hans Romeyn. Gerda ontving de onderscheiding vanwege haar grote 
inzet voor Heiloo.

In de periode 2000-2010 heeft Gerda deel uitgemaakt van de plaatselijke Welstandscommissie. Zij leverde 
een bijdrage aan (de bewaking) van de ruimtelijke kwaliteit van ons dorp. Vanaf 2000 is zij burgerlid van de 
Verkeerscommissie. De Verkeerscommissie adviseert het college (on)gevraagd over verkeerskwesties. Gerda 
maakt zich daarbij hard voor de belangen van onze 
inwoners. Haar betrokkenheid is groot voor het 
verkeersveilig maken en houden van ons dorp. 
Op dit moment is Gerda voorzitter binnen de 
Adviescommissie Wonen Heiloo voor de toekom-
stige bewoners van nieuwbouwwoningen. Al 25 
jaar vervult zij haar rol zeer zorgvuldig. Het gaat 
dan vooral om het aandragen van suggesties bij ont-
wikkelaars, architecten en bouwbedrijven, om het 
wonen voor de nieuwe bewoners (nog) praktischer 
te maken dan van tevoren was bedacht. Dit jaar 
viert de adviescommissie haar 50-jarig lustrum.

Wethouder Opdam: “Opvallend aan Gerda is haar 
plezierige manier van werken en grote inzet voor 
ons dorp. Gemeente Heiloo is haar daar erg  
dankbaar voor.”

Foto: STiP Fotografie
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Persoonlijk  •   Kleinschalig   •   Professioneel   •   Betaalbaar
info@uitvaartannonu.nl  •  uitvaartannonu.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

 Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

 DAG & NACHT BEREIKBAAR    072-512 26 14    

Bel bij een overlijden 
of voor een kostenloze voorbespreking

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

 www.uitvaartdekker.nl

UITVAART OP MAAT

€ 895,-VANAF

BUDGET CREMATIE

€ 1945,-

BASIS CREMATIE

€ 2445,-

ALL-IN CREMATIE

€ 3445,-

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INSPIREREND
WESTERVELD 

Een monument van glas, hout of
verschillende kleuren steen? 
Welke stijlen zijn er en welke 
materialen passen daar het beste 
bij? En dan de beplanting; het 
gedenkteken omringd door 
prachtig bloeiende rozen, of 
toch statige groene struiken? 
Gelukkig kan alles, zowel voor 
urnen- als grafmonumenten. U kunt 
bij ons talloze voorbeelden bekijken.

Wij nemen u de zorg uit handen
In het gedenkpark is heel veel 
mogelijk, ook wat betreft de 
aankleding en verzorging van een 
graf. Wij kunnen samen met u 
een graf inrichten, beplanting 
aanleggen en op verzoek ook 
het onderhoud verzorgen. 
Westerveld heeft ervaren hoveniers 
in dienst die u graag helpen.

Om u een goed beeld te geven 
van onze mogelijkheden heeft 
Westerveld een Inspiratielaan. 
Hier krijg u een goede indruk 
van wat er allemaal mogelijk is 
op het gebied van monumenten 
en grafbedekking. 

Wij nemen u graag mee langs 
onze laan, laat u inspireren!

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

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Impressie van de 24-uurssuite 
bij uitvaartcentrum Duin

Een vertrouwd gezicht en jarenlange ervaring
Afgestemd op uw wensen
Transparant, geen onverwachte kosten
Deposito’s, gratis wensenregistratie en voorbesprekingen

Voor meer info: 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Wij ontzorgen 

bij ontruiming of 

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

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

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

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

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

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

Ook als u niet of elders  
verzekerd bent.

Nel Rietbroek-BijlGerwin Toebes

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

U denkt er misschien liever 

niet over na, maar ooit kan het 

gebeuren dat u afscheid moet 

nemen van een dierbare. En dan 

komt er veel op u af. In deze 

periode kunt u op mij rekenen.

“Het verzorgen van een persoon-

lijke uitvaart die zorgt voor een 

blijvende herinnering waarmee 

u verder kunt, is mijn doel. Met  

respect, rust en inlevings vermogen 

ben ik er voor u. Ik neem u alle 

zorg uit handen. Samen bereiden 

we een persoonlijk afscheid voor. 

Hierbij staan uw wensen als nabe-

staande en die van de overledene  

centraal. Of  u nu een plechtig-

heid in de plaatselijke kerk wilt, 

een afscheid bij u thuis of  het  

uitvaartcentrum bij u in de buurt. 

U kiest de locatie.

Ook na de uitvaart kunt u op mij 

rekenen. Ik neem contact met 

u op om te praten over hoe het 

gaat. Ook om te kijken of  ik u nog 

kan ondersteunen bij praktische  

zaken. Ik ben er voor u.”

Mijn naam is Jolanda de Boer,  

uitvaartverzorger van Yarden in  

Castricum e.o.

Over Yarden

Onze ervaring leert ons dat 

een betekenisvolle manier 

van afscheid nemen helpt 

bij het rouwproces. Daarom  

ondersteunen en inspireren 

wij nabestaanden bij het af-

scheid nemen van hun dier-

baren. Afscheid waar u als 

nabestaande een persoonlij-

ke invulling aan geeft, in een 

passende omgeving.

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

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

Westerveld hoort bij de mooiste 
gedenkparken van Nederland. De historie 
is terug te vinden in het hele park, met 
achter elk monument een eigen verhaal. 
Monumenten die doen denken aan 
vervlogen tijden of juist uitnodigen tot 
eigentijdse invalshoeken. Want ook 
dat is mogelijk; moderne monumenten 
passen net zo goed bij Westerveld als de 
historische gedenktekens.

Inspiratielaan
Om iedereen een goed beeld te geven 

van alle mogelijkheden heeft Westerveld 
sinds kort de ‘Inspiratielaan’. Een deel 
van het gedenkpark is ingericht met 
talloze voorbeelden van gedenktekens 
en beplanting, want ook de verzorging 
en aankleding van een gedenkplek kan 
Westerveld verzorgen. Medewerkers 
begeleiden geïnteresseerden langs de 
laan en adviseren over alle opties.

Uniek decor
Westerveld biedt een prachtig decor voor 
ongekende mogelijkheden. Persoonlijke 
wensen, op welke manier dan ook, staan 
altijd voorop. Kijk voor meer informatie 
op www.bc-westerveld.nl of bezoek de 
Facebookpagina van Westerveld.

Foto: Michel Campfens

Historisch en eigentijds 
Westerveld

‘ Om mijn vrouw
te eren koos ik
een fonds
op naam.’

Kijk op toegift .nl en 
ontdek hoe uw idealen 

kunnen voortleven door na
te laten aan een goed doel.

‘De notaris 
heeft  alles

goed voor ons 
geregeld.’
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Easyslim.nu werkt! 
Behandelingen verwijderen vet en trainen spieren
LIMMEN - Dat afslanken ook anders kan, bewijst Easyslim.nu. Al meer 
dan vijftig vestigingen door heel Nederland volgen het voorbeeld van Karin 
Hut-van Meerten, die Easyslim.nu in 2015 in Nederland introduceerde. 
Karin van Twuyver opende in Limmen op 1 november 2017 de deuren.

De meeste mensen denken bij het woord ‘afvallen’ aan strenge diëten en/
of veel sporten. Daardoor is het niet voor iedereen een haalbare kaart om 
die overtollige kilo’s kwijt te raken. Via behandelingen bij Easyslim.nu is 
afvallen echter voor iedereen binnen handbereik. Bij Easyslim.nu vinden 
klanten geen fitnessapparaten, maar behandelkamers waar zij aangeslo-
ten worden op een geavanceerd apparaat, door middel van pads op het 
lichaam. Hiermee worden vetcellen geleegd via ultrasound, en op hetzelfde 
moment worden de spieren getraind via elektrostimulatie. Hierdoor gaat 
afslanken snel en zonder enige inspanning. “De spieren worden veel inten-
siever getraind dan in de sportschool, en zonder gevaar op blessures. Ook 
cellulite wordt minder, en de huid strakker,” aldus Van Twuyver. “Vaak 
hebben mensen al van alles gedaan om af te vallen. Het is geweldig om 
te zien hoe ook deze klanten met de week slanker worden. En bovendien 
krijgen zij meer zelfvertrouwen.”

Wilt U op een gemakkelijke manier afvallen en uw spieren verstevigen? 
Bel of mail even voor een proefbehandeling en intake. Nu 39,00 euro (gel-
dig tot 20 oktober). Easyslim.nu - Schipperslaan 4H, Limmen 
tel. 06-85852603

Benefietconcert voor restaurant 
De Klok

EGMOND AAN ZEE - Sporthal 
de Watertoren staat zaterdag-
avond 6 oktober in het teken 
van een benefietconcert, waar-
van de opbrengst gaat naar res-
taurant De Klok en de familie 
Bes.

Medio augustus ging het restau-
rant, dat een van de oudste restau-
rants in Egmond aan Zee was, in 
vlammen op. Om de brand te kun-
nen blussen, moest het pand wor-
den gesloopt. Een strop voor de 
ondernemers. Ook de familie Bes 
van de naastgelegen winkel in o.a. 
strandartikelen heeft door de brand 
veel rook- en roetschade opgelopen 
en is nog gesloten.

De brand heeft mooie initiatieven 
teweeggebracht: een crowdfun-
dingsactie waar al snel veel donaties 
binnenkwamen, er werden arm-
bandjes verkocht en lege flessen 
verzameld. En dan is er zaterdag 
6 oktober nog het benefietconcert 
in Sporthal de Watertoren. Dat het 
volle bak wordt zaterdag is duide-
lijk. De organisatie van het benefiet-
concert heeft veel steun gekregen 
van inwoners en ondernemers. De 
animo om aanwezig te zijn, is groot. 
Dat is wel te merken aan de voor-
verkoop van de kaarten, die € 5 per 
stuk kosten. “Uiteraard kan je op 
de avond zelf ook nog een kaartje 
kopen”, zegt Dieter Broek, een van 
de organisatoren van de avond. Ook 
is het mogelijk een vrienden- of 
sponsorpakket te kopen.

Tijdens de avond is er een grote 
loterij met zo’n 300 prijzen, die 
beschikbaar zijn gesteld door onder-
nemers uit Egmond en de regio. 
Zo kan je bijvoorbeeld een week 
vakantie in Zeeland of Frankrijk 

winnen, maar ook een fiets en ver-
zorgde diners behoren tot het prij-
zenpakket. De avond begint om 
18.30 uur. Bij binnenkomst krijgen 
bezoekers een borreltje ‘zeewater’ 
en worden zij ontvangen door Ab 
Glas en Gerrit Gravemaker met 
hun accordeon. De avond start 
met een Egmonds gedeelte met 
optredens van de Zaalneelden, 
Addy Glas en de Skarrebekke. Het 
duo Margreet en To praat alles op 
ludieke wijze aan elkaar. Vanaf 
half negen komen de bands So Be 
It, Rits Rats en Memphis in actie. 
De gedupeerde eigenaars van res-
taurant De Klok en de familie Bes 

zijn de genodigden deze avond. 
Bijzonder is dat de medewerkers 
van De Klok gedurende de avond 
de gasten van de gesponsorde tafels 
zullen bedienen. Dieter: “We ver-
wachten een bijzondere avond en 
het doel is zoveel mogelijk geld op 
te halen.” Bedrijven of particulie-
ren die nog willen sponsoren of een 
vriendentafel willen ‘kopen’, kun-
nen contact opnemen met Dieter via 
06-11623357. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Dekker en Dekker, in het sportcafé 
van Sporthal de Watertoren en op 
de avond zelf aan de deur.

Het pand van De Klok tijdens de sloop.       Aangeleverde foto

Lustrum Gilde der beHOEDers
EGMOND AAN ZEE - Het Gilde 
der beHOEDers viert op zon-
dag 28 oktober haar 20-jarig 
bestaan in Egmond aan Zee. 
Het gilde richt zich op de regio 
Alkmaar/Kennemerland en stelt 
zich ten doel het dragen van de 
klassieke herenhoed te bevor-
deren. De gildebroeders hebben 
zich verplicht de hoed te dragen 
in de openbare ruimte tussen 
Allerheiligen en Pasen.

Het Gilde der beHOEDers is 
in 1998 opgericht door enkele 
Egmondse hoedenliefhebbers. De 
oprichters hebben een streng regle-
ment opgesteld, de zogenoemde 
Standregelen, en het Gilde kent 
ceremoniën bij de hoedenopzet-
ting, de hoedenafzetting en bij 
de introductie van nieuwe leden. 
De Gildebroeders verheugen zich 
weer op de komende winterperi-
ode, als hun hoed het hoofd weer 
warm houdt. BeHOEDen is hun 
motto! Gedurende het jaar ontmoe-

ten de broeders elkaar voor een 
etentje, uitje of thema-avond. Het 
Hoedenjubileum vindt plaats op 
zondag 28 oktober en begint om 
14.00 uur.

Het feest begint met een feest-
rede, de officiële hoedenopzetting 
en de inwijding van nieuwe leden, 
gevolgd door een amusante en 
leerzame causerie door Wil Gorter 
van het hoedenmuseum ‘Zet hem 
op’ over alles wat met hoeden en 
het gebruik ervan te maken heeft. 
Het wordt als openbaar feest afge-
sloten met een aangeklede proe-
verij. Liefhebbers van de klassieke 
hoed zijn van harte welkom. Voor 
de Gildebroeders is hun hoed een 
hoofdzaak, zij hebben dan ook geen 
hoge hoed op van petten, klakken 
en mutsen.

Kijk voor meer informatie en aan-
melding voor het feest op www.
behoeders.nl.

Hoedje af...          Aangeleverde foto

Ontspannende voetreflexmassage 
voor KWF Kankerbestrijding

AKERSLOOT - Altijd al eens 
een ontspannende voetmas-
sage willen beleven? Het kan 
binnenkort! Op zaterdag 6 
en zondag 7 oktober komen 
Jolanda van Velzen en Rinske 
van der Eng in actie voor KWF 
Kankerbestrijding. Voor € 5,00 
(maar meer mag natuurlijk ook) 
krijgt u een ontspannende voet-
massage. De opbrengst wordt 
volledig gedoneerd aan KWF 
Kankerbestrijding.

Jolanda van Velzen en Rinske van 
der Eng volgen de 3-jarige opleiding 
tot VoetreflexPlus™ Therapeut bij 
Total Health Academy. Zij hebben 
het eerste jaar met succes afgerond 
en zijn nu gediplomeerd voetreflex-
masseur. De massage is tevens de 
stageopdracht voor hun tweede 
leerjaar.

Wilt u deze massage eens mee-
maken of bent u al bekend met 
voetreflexzonemassage? Dan is dit 
uw kans. Kom alleen of samen met 
een vriend/vriendin/partner/zoon of 
dochter.

6 en 7 oktober, in de Bollenschuur 
aan de Buurtweg 49 in Akersloot. 
Meer informatie en aanmelden kan 
op de website www.voetreflexa-
kersloot.nl, of stuur een mail naar 
Jolanda van Velzen (j.vanvelzen@
hotmail.nl) of Rinske van der Eng 
(rinske@voetreflexakersloot.nl). 
Wees er snel bij, want vol is vol!

Jolanda van Velzen (l) en Rinske van der Eng (r) masseren op 6 
en 7 oktober voor KWF.         Aangeleverde foto
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Wim van 
der Werff
Al 35 jaar uw partner in 
Luxaflex® raamdecoratie.

Nu met geheel 
vernieuwde showroom!

Ritsevoort 37 – Alkmaar 
www.wimvanderwerff.nlThe Art of Window Styling

Die foto van je favoriete 
vakantiebestemming of die 
superschattige foto van je 
kids: fantastisch om aan je 
muur te hebben hangen. En 
het leuke van fotobehang 
is: je bestelt het op maat. Zo 
past het dus altijd! Er zijn 
verschillende materialen 
mogelijk. Bijvoorbeeld 

vliesbehang of zogenaamd 
designdoek. Vliesbehang is 
stevig, scheurt niet snel en is 
eenvoudig schoon te maken. 
Designdoek kan uit één stuk 
geprint worden, dus je hebt 
geen naden! Bovendien is de 
kleurechtheid erg hoog.

Hier afgebeeld een aantal 
leuke voorbeelden van 
fotobehang.

Beste huizenbezitter,

Bent u op zoek naar de beste balans 
tussen mooi, praktisch én betaalbaar? 
Laat ons uw ideale kast maken. 
Dan bepaalt u alles helemaal zelf!  
Materiaal, kleur, uitstraling, functie, 
indeling, vorm en formaat. En natuurlijk 
houdt u ook grip op het budget. 

Wij maken elk type kast, passend bij uw 
interieur en opbergbehoefte, zoals: 

•  Kledingkasten op maat of inbouw,  
met handige kledinglift voor de  
hoge ruimtes

•   Televisiemeubel met ingebouwde  
tv-lift om uw flatscreen te ‘verstoppen’

•  Wandmeubels met uniek ontwerp, van 
strak modern tot klassiek

•  Trapkasten, fraai ingebouwd,  
eventueel met extra voorzet-draaikast 

Zo maakt u optimaal gebruik van  
elke ruimte. Meer voorbeelden 
en informatie vindt u op  
www.vanburgstedenantiek.nl.
www.vanburgsteden-meubelmakerij.nl.

Daag ons uit!
Heeft u een uitdaging op het gebied 
van kasten, meubels of ‘verloren’ ruimte? 
Kom naar onze showroom of bel voor 
een afspraak bij u thuis. Dan kunnen wij 
de situatie goed beoordelen en u meteen 
adviseren. Graag tot ziens!

Met creatieve groet, 
Frank van Burgsteden

EEN KLEDING- OF TELEVISIEKAST
HELEMAAL ZOALS Ú WILT!

MEUBELMAKERIJ VAN BURGSTEDEN HEILOO
Kennemerstraatweg 536 | 1851 NH Heiloo | 072 533 77 56 

vanburgsteden.antiek@wxs.nl 
Ruim 40 jaar vakmanschap • Maatwerk • Slimme technische oplossingen  

Dichtbij voor vragen en service

“Het ontwerpen van deze kast was al een feest op zich! Frank gaat tot  
het uiterste om alles helemaal naar wens te maken.” 

072-5337756
vanburgsteden.antiek@wxs.nl
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Zo wordt opruimen wél leuk
Een opgeruimd huis, is een 
opgeruimd hoofd, wordt wel eens 
gezegd. En dat is ook zo. Want als 
alles een vaste plek heeft, je kasten 
er netjes uitzien en je niet steeds 
bergen spullen hoeft te verplaatsen 
als je iets zoekt, geeft dat rust en 
heb je tijd voor andere dingen. 
Léuke dingen. Het is de kunst om de 
ruimtes in je huis goed in te delen 
en je ook echt aan die indeling te 
houden. Deze handige tips helpen 
je alvast op weg naar een opgeruimd 
huis waar je trots op kunt zijn.

Vuile was uit het zicht
Iedereen wordt vrolijk van een stapel 

netjes opgevouwen schoon wasgoed. Maar de vuile was houden 
we liever voor onszelf. Met een wasmand met een deksel erop ben 
je al heel goed op weg. Maar nog liever kies je voor een volledig 
weggewerkte wasmand. Doe de kastdeur dicht en je badkamer is 
weer een plaatje.

Een schoenenkast als in ‘Sex and the city’
De tijd dat schoenen een 
nood-zakelijk kwaad waren, 
is al lang voorbij. Schoenen 
zijn mooi, tijdloos en een 
aanwinst voor je garderobe. 
En denk niet alleen aan dames 
met hun verzameling pumps. 
Nee, ook mannen kunnen er 
tegenwoordig wat van. Voor 
een werkdag hebben ze nu 
eenmaal Van Bommels nodig 
en in hun vrije tijd willen 
mannen graag kunnen kiezen 
uit hun verzameling sneakers. 
De mooie exemplaren onderin 
je kast wegzetten is hartstikke 
zonde, want daar zijn ze veel 
te mooi voor. Stal ze eens uit in een mooie vitrinekast. Het staat 
leuk en je weet je favoriete schoenen altijd snel te vinden.

Opberglades 
onder het bed
We hebben al eens 
eerder een artikel 
geschreven over 
ruimtebesparende op-
b e r g m o g e l i j k h e d e n 
voor de loze ruimtes in 
je huis. Een bed heeft 
negen van de tien keer 
ruimte eronder. En het 
is hartstikke zonde om 
die ruimte niet goed te 
benutten. Hiermee heb 
je de rondslingerende 
schoenen, games en 
sportkleding van je 
dwarse puber heel snel 
opgeruimd.

 
 

beeld: Family Fever

zetten wij onze deuren voor u open. Maak kennis met ons en met de 
vele collega-ondernemers die wij uitnodigen tijdens ons

Op 2 lokaties in 

HEERHUGOWAARD

zondag 7 oktober a.s.
Heeft u plannen om te verhuizen, verbouwen, restylen? Wij maken het u makkelijk!
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van 11.00 

tot 17.00 uur

Hasselaarsweg 21, Heerhugowaard Galileistraat 3-5-11  Heerhugowaard

Snijder sfeerverwarming • Decokay Dirkmaat 

• De Hypotheekleader • Beddenspecialist Jac Nota 

• Schilder & stukadoorswerk NAN 

• Makelaars & adviseurs Kuijs Reinder Kakes 

• Little Deer interieuradvies & styling 

• Jachtmeubelmaker Tom van Gijzel

DPV Parket & Stoffering • Stoop zonwering 

• Fietsenmaker Alex Noort • Plafondvakbedrijf Schouten 

• Hoveniersbedrijf De Hondsdraf • Multimate Bouwmarkt 

• Ellen Dekker interieur advies & ontwerp • Koopplein 

• Stoop tuinmachines • JustMarine sloepen, rubberboten 

• Westfriese bierbrouwerij Keuvel • Stucadoorsbedrijf Hogers&Zn

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE HEILOO  
BIEDEN WIJ AAN: 

2 PRACHTIGE KAVELS  
AAN DE RAND VAN NIEUWBOUWPLAN ZUIDERLOO

U kunt uw droomhuis realiseren op  
een ruime kavel met volop vrijheid  
in architectuur. 

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.

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.

Kerkelaan 8 1851 HE Heiloo 
T 072 53 38 717 
E info@ouwejanvastgoedadvies.nl

TE KOOP:  
TWEE  

BOUWKAVELS  
aan de  

HAAGBEUK  
in HEILOO

Obriglaan 55, Heiloo
Alle ruimte om lekker vrijuit te leven in deze ro-
buuste geschakelde 2-onder-1 kapwoning. Dit 
is een unieke kans om deze geliefde 5-kamer-
woning met ruim 10 meter brede achtertuin te 
bemachtigen. Alle leefruimtes in dit woonhuis 
zijn riant te noemen (woonoppervlakte 165 
m²). De woning heeft nog wel de uitdaging om 
het een en ander weer up-to-date te maken. En 
de stek? Zeg nu zelf wat een magnifieke plek 
met vrij uitzicht!
Beneden komt u binnen in een ruime hal met 
toiletruimte en trapopgang, verder is de royale 
L-woonkamer met open haard en schuifpui. 
Door de grote raampartijen veel lichtinval en 
ruimtelijke beleving. De dichte keuken heeft 
enkele inbouwapparatuur en geeft toegang tot 
de achtertuin. Boven zijn een drietal slaap-
kamers aanwezig, alsmede de badkamer met 
ligbad en dubbele wastafelmeubel. Er bevindt 
zich een apart toilet op de overloop. Een vaste 
trap brengt u op de 2e verdieping, alwaar zich 
een royale 4e slaapkamer met wastafel en 
dakkapel bevindt en een voorzolder.

•  Inhoud 649 m3   •  Woonopp 165 m2  
•  Perceelopp 267 m2

Harrelaers 7, Heiloo
Op zeer aantrekkelijke en sfeervolle locatie treft 
u deze prima onderhouden robuuste 2-onder-1 
kapwoning aan met 4 slaapkamers. De woning 
is aan de voorzijde aan een autoluw hofje gele-
gen en biedt u alle vrijheid, privacy en ruimte 
om volop te genieten. Het geheel is gesitueerd 
op een perceel van 265 m² en u kunt parkeren 
op eigen erf of in de vrijstaande stenen garage.
Beneden komt u binnen in een ruime hal met 
toiletruimte. Verder de gezellige woonkamer 
met sfeervolle haard, schuifdeur naar tussenhal 
met bergkast en trapopgang, de leefkeuken met 
diverse inbouwapparatuur, openslaande tuin-
deuren en de bijkeuken met witgoedaansluiting 
en toegang tot de tuin. Op de eerste verdieping 
zijn 3  slaapkamers alsmede de badkamer met 
stoomcabine, dubbele wastafel, ligbad en 2e 
toilet. Een vaste trap brengt u op zolder, waar 
zich de voorzolder en een 4e slaapkamer met 
dakraam bevindt.
De op het oosten gelegen achtertuin is voorzien 
van een gazon, diverse beplanting en een terras 
met overkapping.

•  Inhoud 524 m3   •  Woonopp 148 m2 
•  Perceelopp 265 m2

Heerenweg 229, Heiloo
Aan misschien wel een van de mooiste authen-
tieke straten van Heiloo ligt dit charmante vrij-
staande knusse woonhuis met stenen schuur op 
een ruim perceel eigen grond van wel 536m².
Winkels, scholen, openbaar vervoer en soci-
ale voorzieningen zijn allemaal in de directe 
omgeving te vinden. De woning zèlf is traditi-
oneel gebouwd in de 1e helft van de jaren ‘20 
en beschikt over een inhoud van 350 m³ en een 
woonoppervlak van 90 m².
De sfeer en woonbeleving zijn top, misschien 
omdat de tijd een beetje heeft stil gestaan. 
Beneden een entree met gang, trap, de woon-
kamer, een aangebouwde keuken, een slaap-
kamer, trapkast en een bijkeuken met toilet 
en douche. Boven zijn een ruime overloop en 
2 slaapkamers aanwezig en is de mogelijkheid 
om een bergzolder te realiseren. De zeer ruime 
achtertuin (circa 35 meter diep) ligt op het wes-
ten.
Een unieke kans! Een woning om naar eigen 
smaak en niveau in te richten.

•  Inhoud 350 m3   •  Woonopp 90 m2  
•  Perceelopp 536 m2

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

Commandeurslaan 11, Heiloo
In aantrekkelijke woonomgeving gelegen 
uitgebouwde 5-kamer middenwoning met 
zonnige achtertuin, zonder inkijk van voor- of 
achterburen!
De tuingerichte woonkamer is voorzien van 
gashaard (mogelijkheid tot creëren naar open 
haard) een schuifpui en geeft toegang tot de 
werkkamer die in de uitbouw gelegen is. Via 
de tussenhal heeft u toegang tot de kelder, 
toiletruimte en keuken. De dichte keuken aan 
de voorzijde van de woning is van diverse 
inbouwapparatuur. 
De 1e verdieping telt 3 slaapkamers en een 
badkamer met douchecabine, wastafel, 
ligbad en gevelkachel. Daarnaast is er nog een 
separaat toilet met fonteintje aanwezig. Via 
de vaste trap is de 2e verdieping bereikbaar, 
hier bevindt zich de ruime 4e slaapkamer met 
wastafel, dakopbouw en een aparte berging. 
De achtertuin op het zuidwesten is bereikbaar 
via achterom en is voorzien van een houten 
berging. Deze woning heeft geen c.v. - instal-
latie.

•  Inhoud 428 m3   •  Woonopp 130 m2  
•  Perceelopp 161 m2

zaterdag
6 oktober   
11.00 -  
15.00 uur

€  259.000,-
zaterdag
6 oktober   
11.00 -  
15.00 uur

€  550.000,-
zaterdag
6 oktober   
11.00 -  
15.00 uur

€  450.000,-
zaterdag
6 oktober   
11.00 -  
15.00 uur

€  339.500,-

T H U I S  I N  I E D E R  H U I S
K U Y P E R  &  B L O M  M A K E L A A R S   |   N I E U W B O U W   |  A A N K O O P   |   V E R K O O P   |   E X C L U S I E F  W O N E N   |   T A X A T I E

K.K. K.K. K.K. K.K.

Ook te vinden in 
vestiging Uitgeest:

Rijksstraatweg 586
2026 RB Haarlem 
T 023 537 21 81

info@smitskeukens.nl

Geesterweg 10
1911 NB Uitgeest 
(recht tegenover de molen)
T 0251 31 18 80
www.smitskeukens.nl

Specialist in keukenrenovatie
WIJ KIJKEN VERDER DAN ONZE NEUS LANG IS

Wij leveren graag de meest mooie en nieuwe keukens, maar soms is het raadzaam om verder te 
kijken en uw bestaande keuken te renoveren. Dit betekent een minder grote investering en toch 
een nieuwe keuken. Wij zijn ook de specialist op het gebied van keukenrenovatie en beschikken 
over vakmensen met veel ervaring. U kunt rekenen op een plan dat dan helemaal is toegespitst 
op uw situatie.

Daarnaast kan het ook een ‘groene keus’ zijn. Wist u bijvoorbeeld dat het vervangen van een koelkast 
van 10 jaar oud een energie besparing kan opleveren van wel 50%.

GLASHELDERE PRIJZEN – GEEN SCHIJNKORTINGEN

ONMIDDELLIJK DE BESTE PRIJS , ZONDER ONDERHANDELINGEN

COMPLETE OFFERTE, INCL. PRIJS MEENEMEN.

Together we Create

Uitgeroepen tot beste 
keukenzaak van Noord-Holland
                                                        

                   (Blad Elsevier-Retail)

*vraag naar de voorwaarden.

• VERBOUWINGEN

• SLOOPWERK

• LOODGIETERSWERK

• WANDAFWERKING

• ELEKTRAWERK

 van slopen
 tot koken
       pakket

*€ 2249,-
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500 euro
Draag je steentje bij 
  en ontvang tot

inruilvoordeel*

Wij maken van je oude matras een judomat

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie

e r v a a r  h e t  v e r s c h i l

LUTE

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

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

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

NIEUWE 
COLLECTIE 
EN BIJZONDERE 
AANBIEDINGEN 

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

Lekker licht en 
comfortabele

zachtheid

Slaapkenner Lute
Kerkweg 1, 1906 AT Limmen
Rijksweg 108, 1906 BK Limmen, tel. 072 5051454

Voor alle slapers het beste advies www.slaapkennerlute.nl

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

Industrieterrein ‘ DeWeidjes’
Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’

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

openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels

Nu
Speciale

aaNbieDiNg
van 1695,-

voor 1450,-
Zolang de 

voorraad strekt

Zeker de laatste, raamdecoratie, is een sfeerbepalende factor 
voor je interieur. Zo kun je eindeloos variëren met materialen, 
kleuren en ophangsystemen. Ga altijd goed na: wat past het 
beste in jouw interieur? En wat wil je?

Warme sfeer
Ga je voor een warme 
sfeer in je woonkamer? 
Dan zijn plooigordijnen 
of vouwgordijnen een 
goede optie. Hierbij is 
het materiaal meestal 
wat grover en geven 
de gordijnen een wat 
ondoorzichtige, massieve uitstraling. Bovendien voorkomen ze 
inkijk en verkleuring door direct zonlicht. Voordeel is bovendien 
dat je kunt kiezen voor koele kleuren als wit, zwart, grijs of bruin.

Lichtinval en toch privacy
Kies je voor rolgordijnen dan kun je de stijl laten aansluiten 
bij de rest van het moderne interieur. Je ziet vaak dat dit in 
combinatie met overgordijnen geplaatst wordt. Dit heeft als 
voordeel dat er meer privacy is, maar het kan tevens dienen als 
decoratie. Bijvoorbeeld een fijn geweven transparant rolgordijn 
in een witte kleur is een mooie oplossing.

Houten of aluminium 
jaloezieën
Wat we verder zien is dat 
jaloezieën steeds meer 
aan populariteit winnen, 
eigenlijk in alle types 
interieurs. Het voordeel 
is dat ze verkrijgbaar 
zijn in vele kleuren en 
lamelbreedtes. De keuze 

voor het materiaal (hout of aluminium), hangt af van de stijl van je 
interieur. Heb je veel natuurlijke elementen in je interieur? Dan passen 
houten jaloezieën het beste. Bij een strakke en minimalistische look 
staat aluminium het beste. (Guido van Loon)

Droomhuis gevonden?
Nu start het denkwerk en wij zijn alvast begonnen!

072 - 53 17 541, susan@hypotheekacademie.nl 
www.hypotheekacademie.nl

• De prijs van het huis is eigenlijk boven 
het budget 

• De verbouwing gaat duurder uitvallen 
als we het goed willen doen (isolati e, 
zonnepanelen enz.)

• Tijdelijk dubbele lasten, hoe lang kan dat

• Wat kan of moet je doen met de 
overwaarde

• Lange of korte hypotheekrente

• Afl ossingsvrij?

• Welke bank heeft  de beste voorwaarden 
en rente die bij ons passen

Wij zoeken het allemaal voor u uit en komen met een advies op maat want elk huis, 
mens of bank is anders.

Bij de HypotheekAcademie wordt alles besproken en keurig geregeld zodat u met een 
gelukkig gevoel kan gaan kopen, verbouwen en verhuizen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! De HypotheekAcademie neemt de kosten 
van het  eerste gesprek voor haar rekening. Hierna weet u wat úw mogelijkheden zijn. 

(Bedrijfsprofi el):
De HypotheekAcademie begeleidt graag mensen bij het fi nancieren van de leukste, maar ook 
duurste aankoop van hun leven: een eigen huis. Dit is nu meer bereikbaar dan ooit! Open en 
transparant is ons motto, zoek ons eens op via Advieskeuze.nl en zie wat cliënten van onze 
dienstverlening vinden. Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor interessante nieuwtjes. 
Of neem contact op voor een eerste gesprek op onze kosten!

Een huis vinden is vandaag de 
dag al een hele klus en kost veel 
ti jd maar dan begint het pas!

Nu moeten er keuzes gemaakt 
worden die bepalend zijn voor 
de rest van uw leven of u nu jong 
of oud bent.

De materie is veel omvatt end en 
het belang van een goed advies 
wordt vaak onderschat!

Een paar prakti jkvoorbeelden 
die alti jd voorkomen.
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Woonoppervlakte : 124 m² Kamers  : 5 
Inhoud  : 491 m³ Bouwjaar : 1991

LIMMEN: SCHOOLWEG 21

VRAAGPRIJS: € 400.000,- K.K.

Woonoppervlakte : 97 m² Kamers  : 5 
Inhoud  : 415 m³ Bouwjaar : 1935

EGMOND AAN ZEE: WILHELMINASTRAAT 19

VRAAGPRIJS: € 359.000,- K.K.

Woonoppervlakte : 197 m² Kamers  : 8 
Inhoud  : 700 m³ Bouwjaar : 2001

LIMMEN: ZWANEBLOEM 11

VRAAGPRIJS: € 769.000,- K.K.

Woonoppervlakte : 195 m² Kamers  : 5
Inhoud  : 734 m³ Bouwjaar : 1976

HEILOO: OUDBURGERLAAN 61

VRAAGPRIJS: € 675.000,- K.K.

Woonoppervlakte : 80 m² Kamers  : 3 
Inhoud  : 309 m³ Bouwjaar : 1922

HEILOO: KENNEMERSTRAATWEG 386 A

VRAAGPRIJS: € 285.000,- K.K.

Woonoppervlakte : 134 m² Kamers  : 6 
Inhoud  : 454 m³ Bouwjaar : 1969

HEILOO: BREEDELAAN 67

VRAAGPRIJS: € 475.000,- K.K.

Woonoppervlakte : 116 m² Kamers  : 5 
Inhoud  : 432 m³ Bouwjaar : 1979

HEILOO: BAETENBURG 147

VRAAGPRIJS: € 325.000,- K.K.

Woonoppervlakte  : 86 m²  Kamers   : 3
Inhoud  : 277 m³ Bouwjaar   : 2007

HEILOO:  STATIONSWEG 89 I

VRAAGPRIJS: € 285.000,- K.K

Woonoppervlakte  : 125 m²   Kamers   : 7
Inhoud  : 461 m³   Bouwjaar   : 1938

HEILOO: KANAALWEG 62

VRAAGPRIJS: € 650.000,- K.K.

Woonoppervlakte : 139 m² Kamers  : 6 
Inhoud  : 523 m³ Bouwjaar : 1976

HEILOO: VREDENOORD 138

VRAAGPRIJS: € 350.000,- K.K.

OPEN
HUIS 

A.S. 
ZATERDAG 
6 OKTOBER

VAN 11.00 UUR
TOT 15.00 UUR

Voor alle deelnemende 
woningen, zie:

www.vosmakelaardij.nl

Zeeweg 20 / Heiloo / t. 072 533 18 95



Nu met 20 jaar

korting op je

hypotheek*

Bereid je goed voor
op je nieuwe huis
tijdens de NVM
Open Huizen Dag.
Op 6 oktober zijn wij extra geopend. Kijk voor
locaties en tijden 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

Een hypotheek afsluiten: het is voor velen het minst 
leuke onderdeel van de huizenjacht. Tegelijkertijd 
is het misschien wel het belangrijkste. Waar moet je 
rekening mee houden?

1. Oriënteren
Voordat je echt op huizenjacht gaat, is het handig om te 
weten hoeveel je maximaal kunt lenen. Dan weet je welke 
woningen wel in aanmerking komen en welke niet. Dit kun 
je gemakkelijk online berekenen, je hebt dan ook gelijk een 
idee van je maandlasten. Dit is allemaal uiteraard maar een 
schatting, maar je kunt hier in ieder geval mee verder.

2. Kies een hypotheekadviseur
Heb je het huis van je dromen gevonden en is je bod 
geaccepteerd? Dan moet je naar een adviseur. Handig is 
als je op dat moment al weet naar wie je toe wilt gaan. Dus 
kies een aantal adviseurs uit en ga hier aan het begin van je 
huizenjacht langs. Zo krijg je ook gelijk een idee wie er het 
beste bij je past. Er is een aantal soorten advies: 
-  traditioneel advies: advies bij een adviseur op kantoor (bij 

een bank of tussenpersoon)

-   online hypotheekadvies: hierbij heb 
je de touwtjes redelijk zelf in handen 
maar kun je wel altijd advies vragen aan 
een hypotheekadviseur.

-   execution-only: je krijgt hierbij geen advies 
van een hypotheekadviseur en je regelt de 
hypotheek dus zelf.

3. Wat is jouw situatie?
Als je kiest voor een traditioneel advies dan bespreek 
je eerst met je adviseur welke hypotheekvorm het beste 
bij jou past en of het nodig is een extra verzekering af 
te sluiten. Kies je voor een online advies dan breng je 
eerst je eigen situatie in kaart. Vervolgens ontvang je een 
persoonlijk rapport en een adviesgesprek met een adviseur. 
Daarna weet je welke hypotheken en verzekeringen bij je 
passen.

4. De hypotheekofferte
Je hypotheekadviseur vraagt een hypotheekofferte 
aan. In een hypotheekofferte staan onder meer het 
hypotheekbedrag, de hypotheek rente, de kosten, 

voorwaarden en het maandbedrag. 
Lees de offerte goed door en zorg 

ervoor dat je goed begrijpt wat er staat. Je 
wilt natuurlijk niet voor onaangename verrassingen 

komen te staan.

5. Hypotheek afsluiten
Als je akkoord gaat met de offerte moet je hem tekenen. 
Meestal moet je binnen 3 maanden akkoord gaan met de 
offerte. Vervolgens gaat je adviseur de hypotheek voor je 
afsluiten, dit gehele traject zal ongeveer 8 tot 12 weken in 
beslag nemen.

6. Naar de notaris
Heb je de financiering rond? Dan kun je naar de notaris. 
Daar teken je de transport- en de hypotheekakte. Het huis 
is van jou! Vanaf dat moment betaal je maandelijks de 
kosten voor de hypotheek aan de bank.

Meer informatie? Kijk ook eens bij NIBC Direct. 
(Guido van Loon)
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* U kunt ons dag en nacht bereiken. 
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

072-5053009 
info@uitvaartverzorging-groot.nl 
www.uitvaartverzorging-groot.nl 

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345
w w w . c a p e l l a - u i t v a a r t v e r z o r g i n g . n l

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

VOOR EEN GOED GESPREK 
OVER VOEDING EN DIEET

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

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

diëtisten: Fabienne Al en
Ingeborg Schoof Groefsema 

De leukste  
kringloopwinkel  

uit de regio!
Lamoraalweg 53B

Industrieterrein de Weidjes
Egmond aan den Hoef 

kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

Al sinds 2010  
bezorgt  

‘t Kookhuis

DE LEKKERSTE 
GERECHTEN  
GEWOON BIJ  
JOU THUIS!

Verse en huisgemaakte  
salades, soepen, bio burgers 

en nog veel meer.  
Van woensdag t/m zondag 

van 17.00 tot 21.00

www.kookhuislimmen.nl 
T. 072-505 5186

www.uitvaartdekker.nl

 DAG & NACHT BEREIKBAAR    072-512 26 14
Bel bij een overlijden of voor 
een kostenloze voorbespreking

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL -IN CREMATIE

€ 895,- € 1945,- € 2445,- € 3445,-VANAF

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

“Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven.
Familie, vrienden treur niet, nu is het terug gegeven; 

drink er één op het leven want het heden lacht
en de toekomst wacht. 

Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven
te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben

kunnen nemen van dierbaren en vrienden”.

Vol verdriet, maar in liefde, hebben wij los moeten laten 
mijn alles, 

onze geweldige vader, schoonvader
en onze allerliefste opa

Nico Janssen

 Hellen

 Edwin & Annet 
 Kirsten & Bas
 Karen

 Harald & Sandra
 Karin
 Emily & Elvin
 Max & Rachell

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Fam. Janssen, Westerweg 337, 1852 AJ Heiloo.

Een speciaal woord van dank gaat
naar de medewerkers van Evean Thuiszorg en Dr. Wegerif 

voor de liefdevolle verzorging.

Heiloo,
3 juni 1945

Heiloo
24 september 2018

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

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

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 

TE HUUR GARAGEBOX aan 
de Werkendelslaan miv 1 nov. 
€112 per maand. T.K gevr. 
Oude ansichten/fotos tot 1960, 
ook gestempelde Nederlandse 
postzegels met euro waarde, 
ook ruil. Tel.5337863. 

SCHILDER voor binnen en 
buiten. Mooie prijs. Tel: 06 - 
1709 0670 

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

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 

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

HUUR WONING CENTRUM 
HEILOO Luxe, vrijstaand, voll. 
ingericht huisje met veranda. 
Nov. 2018 t/m april 2019-1 
vrouwelijk, werkend persoon. 
Reacties: 06-57552219

VAN GOGH’S IRIS 
HOVENIERS, voor al 
uw tuinwerkzaamheden, 
onderhoud, aanleg, ontwerp en 
sierbestrating. T: 072 533 6002 
www.iristuinen.nl 

GENIET VAN HET GEMAK 
OM THUIS GEKNIPT TE 
WORDEN. Ideaal en speciaal 
bedoelt voor 50+ Uw kapper 
aan huis. 072 5336663 .

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

JOS BUYS BESTRATING. 
Straatwerk voor bedrijf en 
particulier. Tel. 06 5064 1386 

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

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

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

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 

Heeft u een klein bedrijf 
en vindt u de administratie 
maar een lastige en 
tijdrovende klus? Ik kan deze 
werkzaamheden van u over 
nemen. Administratiekantoor 
CARLA GLAS. Mail: 
Glaskantoor@gmail.com of 
bel: 06 4175 0489.

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

Voor meer info: www.uitkijkpost.nl 
>adverteren >verenigingspaginaexcl btw
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Kermisrun ‘on fire’
LIMMEN - Zaterdagmiddag 8 
september waren de weergo-
den de organisatie en deelne-
mers van de Kermisrun goed 
gezind. Popelend voor het lint 
stonden de deelnemers te wach-
ten op het startschot van pas-
toor Olling. Maar net voor de 
start viel een lokale bui voor de 
Heeren van Limmen. De brand-
weer moest twee fakkels blus-
sen voor het geval dat, en helaas 
moesten de deelnemers starten 
met een nat pak.

Deelnemers en toeschouwers 
hebben genoten van de run door het 
water, kroos, prut, schuim en mod-
der met 15 obstakels. Ondernemers 
uit Limmen hadden de hindernissen 
bedacht en opgebouwd. ‘s Middags 
om 13.00 uur kwam de gemeente 
de hindernissen controleren op 
veiligheid en werd alles goedge-
keurd! Alle creativiteit was uit de 
kast getrokken om de hindernissen 
zo uitdagend, maar ook zo veilig 
mogelijk te maken. En dat was weer 
waanzinnig goed gelukt.

De sfeer was feestelijk, vlaggen 
hingen uit, er was muziek langs 
het parcours en veel publiek dat 
de deelnemers aanmoedigde. Dit 

alles en het mooie weer hielpen 
de deelnemers om het uiterste uit 
zichzelf te halen. De organisatie wil 
nogmaals de vrijwilligers, de hin-
dernisbouwers, EHBO, brandweer, 
speaker en sponsoren hartelijk 

bedanken voor hun inzet. Zonder 
hen is het organiseren van de 
Kermisrun niet mogelijk! Volgend 
jaar gaan ze er weer iets moois van 
maken. Bekijk vele foto’s en video’s 
op kermisrun.nl.

Kermisrun 2018 was een groot succes.       Aangeleverde foto

 
Korenfestival in Limmen
LIMMEN - Op zondag 7 oktober organiseert de Stichting Dorpshart 
Limmen een korenfestival. Dit festival, waar zeven koren uit Castricum, 
Heiloo en Limmen aan deelnemen, wordt gehouden op 3 locaties ver-
spreid over Limmen.

De locaties zijn ‘Heeren van Limmen’, ‘Vredeburg’ (bovenzaal, lift aan-
wezig) beide aan de Dusseldorperweg, en de protestantse kerk aan de 
Zuidkerkenlaan. Er wordt gezorgd voor alternatief/ludiek vervoer tus-
sen de locaties zowel voor koren/muzikanten als publiek. Deelnemende 
koren: Vokaal Kabaal, Skulpers, Limbeats, Lola’s, September Blues, 
Cantare en Cascantar. Het repertoire van de koren is zeer gevarieerd, 
zoals pop, blues, shanty en klassiek.

Aanvang (op alle locaties): 12.30 uur. Flyer met programma beschikbaar 
op de locaties. Let op: zowel entree als vervoer gratis. Afsluiting met 
samenzang koren/publiek: 17.30 uur. Tot ziens op 7 oktober!

Nieuwe serie meditatieve 
concerten Eva Boon

REGIO - Op 9 oktober geeft Eva 
Boon uit Heiloo weer het eerste 
van een serie meditatieve con-
certjes in Bakkum. Zoals bekend 
nodigen de stem en klanken van 
Boon uit om naar binnen te gaan 
en te ervaren ‘wat is’. 

Boon: “Ik stem mij af op de aan-
wezigen en de plek, en laat me 
hierdoor inspireren. Ik geef me 
over aan het moment en laat zo de 
energie ontstaan.” Zij maakt hierbij 
o.a. gebruik van haar stem, tanpura, 
schalen en drum. “Uit ervaring blijkt 
dat er vaak behoefte is om na afloop 

wat te kunnen delen met elkaar. Als 
facilitator geef ik nu ook die moge-
lijkheid, met een kopje thee erbij.”

De concertjes zullen plaatsvin-
den op de begane grond van het 
monumentale pand aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 te Bakkum, 
waar de kunstenaars Marina Pronk 
en Sabrina Tacci iedere vrijdag open 
atelier houden. Data: 9 oktober, 6 
november en 4 december. Aanvang 
19.45 uur, einde avond ongeveer 
21.15 uur. 

Kosten: vrijwillige bijdrage. Info: 
eva.boon@live.com.

Eva Boon.        Foto: Marina Pronk

HSV 1 gaat goed van start
HEILOO - Nadat afgelopen week 
met 3-1 thuis was gewonnen van 
VV Assendelft mocht HSV 1 zon-
dag 30 september op bezoek bij 
VV Schoten.

Al na 1 minuut scoorde Jelle 
Stam de 0-1 uit een dieptepass van 
Stefan Vogel. Het via de nacompe-
titie gepromoveerde VV Schoten 
schrok even, maar herstelde zich. 
Via een snelle aanval in de 12e 
minuut werd een voorzet ingekopt, 
maar HSV keeper Indy Klamer tikte 
de bal tegen de lat. In de 23e minuut 
kopte Jelle goed door naar Arend 
‘Arie’ Swart, maar ook hier redde 
de keeper van de geel/zwarten ten 
koste van een corner. Deze corner 
werd afgeweerd, maar even buiten 
het 16-metergebied werd een over-
treding geconstateerd door de goed 
leidende heer Poortier. De vrije 
trap van Dennis Houtenbos smoor-
de in de muur, de afvallende bal 
werd door Dennis met een prach-
tige lob bezorgd bij Arie, die de 0–2  
binnenschoot.

Hierna volgde een sterke periode 
van VV Schoten. In de 28e minuut 
werd een corner niet goed verwerkt 
en kwam VV Schoten terug in de 
wedstrijd 1–2. Een minuut later 
gevolgd door de gelijkmaker na 
weer slecht uitverdedigen: 2–2. HSV 
herstelde zich en in de 36e minuut 
scoorde Dillen Meijer met het hoofd 
na een knal op de dwarslat van Lars 
de Vré. Deze goal werd nog afge-
keurd vanwege buitenspel, maar 
3 minuten later gaf Mats de Zeeuw 
een goede voorzet die door Jelle op 
de borst werd opgevangen, waarna 
hij met links de 2–3 inschoot.

Ondertussen boterde het niet 
goed meer tussen de scheidsrech-
ter en zijn assistent van Schoten. 
Ook bij de 2-4 in de 62e minuut, 
toen Stefan Vogel heel beheerst een 
vrije trap van Mats intikte bleef de 
vlag omhoog, maar de scheidsrech-
ter wilde hier niets van weten. Kort 
voor het eindsignaal werd een voor-
zet van Lars door Dillen ingetikt 
die hiermee de eindstand van 2–5 

op het scorebord zette. Door deze 
tweede overwinning in het jonge 
seizoen staat HSV 1 samen met SV 
Spartanen, Kolping Boys en SC 
Spirit aan kop in de 2e klasse A van 
de KNVB.

VV Schoten krijgt volgende week 
weer bezoek uit Heiloo, onze goede 
buur De Foresters wel te verstaan. 
De Foresters 1 speelde zondag met 
1–1 gelijk tegen de Zouaven. De 
Foresters 1 staat na twee wedstrij-
den keurig in de middenmoot en 
komt zondag 4 november om 14.00 
uur op bezoek bij HSV. De heen-
wedstrijd tegen De Foresters is dit 
seizoen op 27 januari 2019.

Deze data staan natuurlijk in de 
agenda’s genoteerd van voetbalmin-
nend Heiloo. Volgende week, zon-
dag 7 oktober, komt medekoploper 
SV Spartanen 1 op bezoek bij HSV.

Op de website van HSV is een 
beeldverslag te vinden gemaakt 
door Paul Stam. www.vvhsv.nl.

Goed bezochte 34e editie Amakloop
AKERSLOOT - Onder een fris-
se maar aangename herfstzon 
was het afgelopen zondag pret-
tig hardlopen in Akersloot. Met 
totaal 185 deelnemers was de 
jaarlijkse Amakloop een groot 
succes.

Om 10.00 uur werd begonnen 
met de jeugd, die onder aanmoedi-
ging van familie, buren en vrienden 
enthousiast van start gingen. Aan 
de finish kreeg iedereen een mooie 
medaille en waren er voor de win-
naars mooie bekers te verdelen.

Uitslagen jeugd:
Halve mijl jongens: 1e plaats 

Styn de Boer, 2e Luke van Luit, 3e 
Joes Vosse.

Halve mijl meisjes: 1e plaats 
Eline Oppewal, 2e Sofie Bosman, 3e 
Katelyn Hoogewerf.

Hele mijl jongens: 1e plaats 
Thijs Oppewal, 2e Mika Jager,  
3e Jesper Bot.

Hele mijl meisjes: 1e plaats 
Lenneke Pettinga, gedeeld 2e Lisa & 
Manon van der Lee.

Om 11.00 uur was het vervolgens 
de beurt aan de volwassen om te 
starten op de 5, 10 of 15 kilometer. 
Ook hier waren er op de verschil-
lende afstanden prijzen te verdelen 
voor de heren en dames, waar dan 
ook hard voor werd gestreden.

Uitslagen volwassenen:
Heren 5 km: 1e plaats Michel 

Drijfhout (22:09), 2e Frank van 
Geest (23:46) 3e Gerrit Mulder 
(24:39)

Dames 5 km: 1e plaats Judith 
Krom van Hesselingen (22:58), 

gedeelde 2e Sonja Arens & Pascale 
Schuiling (28:10)

Heren 10 km: 1e plaats Maurik 
de Groot (36:39), 2e Oscar 
Wokke (37:14), 3e Maikel Koenis  
(38:37)

Dames 10 km: 1e plaats Judith 
Tanis (45:30), 2e Anneloes van 
Brummelen (47:57), 3e Miranda de 
Graaf (52:26)

Heren 15 km: 1e plaats Roy 
Frinking (56:59), 2e Sjors Groot 
(58:56), Paul Olij (1:03:45)

Dames 15 km: 1e plaats Lindsay 
van der Meer (1:11:17), 2e Ria Stam 
(1:18:09), 3e Maaike Boekelaar 
(1:21:06)

De jeugd werd enthousiast aangemoedigd door familie en  
vrienden.          Foto: Siem Meijne
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KUYPER 
& BLOM IN 
TOPVORM?
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KEER OP KEER IS VERHUISD
ZATERDAG 6 OKTOBER 

FEESTELIJKE OPENING VAN DE WINKEL

RIJKSWEG 127
 IN LIMMEN

WAT IS KEER
OP KEER?

Keer op Keer is een goededoelenorgani-
satie die zelfstandig werkt met behulp 
van louter vrijwilligers. Voor het onder-

steunen van deze doelen hebben wij een net-
te kringloopwinkel met een ruim assortiment 
en vriendelijke prijzen.

In onze winkel verkopen wij spullen die 
worden geschonken door inwoners uit 
Heiloo, Limmen en de regio. Veel van onze 
klanten komen uit hetzelfde gebied, maar 
soms ook van daarbuiten. Zo geven wij 
inhoud aan de naam van de Stichting Keer 
op Keer. Spullen worden gekocht, gebruikt, 
geschonken, weer verkocht en opnieuw 
gebruikt: keer op keer. Zowel de 
medewerkers in de winkel, de 

mannen op de bus en het bestuur ontvangen 
geen salaris of enige vorm van � nanciële 
vergoeding. In 2003 zijn wij gestart aan de 
Stationsweg in Heiloo in het pand van de 
voormalige grutterij en dierenwinkel van 
Ranzijn. Als snel bleek dat we succesvol 
waren en er ontstond behoefte aan een 
grotere winkel. Deze vonden wij aan de 
Oosterzij op het industrieterrein. En de
mensen vonden ons, nu al 15 jaar lang. 

Vanwege de nieuwbouw in de buurt en de 
daar mee verbonden veranderingen gingen 
wij op zoek naar een mooie geschikte plek 
voor onze kringloopwinkel. In de voormalig
showroom van JohWin aan de Rijksweg 
tussen Limmen en Heiloo hebben we deze 
gevonden. Vlakbij, op zes minuten � etsen 
van de huidige winkel, op een zichtlocatie 
en uitstekend bereikbaar. Wij zijn vriendelijk 
ontvangen door de Limmer gemeenschap 
en zien vol vertrouwen uit naar deze nieuwe 
fase. Wij blijven ons inzetten voor onze 
missie: het ondersteunen van initiatieven en 
projecten ter verbetering van onder andere 
de positie van organisaties en mensen die 
leven in slechte achterstandssituaties. Op 
zaterdag 6 oktober vieren wij de feestelijke 
opening van onze nieuwe kringloopwinkel. 
U bent van harte uitgenodigd. 

OP DE VOLGENDE PAGINA’S 
LEEST U ONS VERHAAL EN TREFT 
U HET FEESTELIJKE PROGRAMMA 
AAN. WIJ HOPEN U KEER OP 
KEER TE ZIEN AAN DE RIJKSWEG.

Bestuur en alle medewerkers van X op X
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Wij verzamelen ook:
• brillen voor Roemenië
• oude mobieltjes voor KiKa
•  oud gereedschap voor 

”Gered Gereedschap“
•  overtollige kleding en spullen gaan

naar Roemenië
• wollen dekens naar Letland
•  oud papier naar de papierbak voor de 

verenigingen in Heiloo e.o.
• oud ijzer naar de ijzerboer 

START 15 NOVEMBER 2003

in voormalige pand van Ranzijn aan de
Stationsweg in Heiloo.

INDUSTRIETERREIN
OOSTERZIJ 17 IN HEILOO

RIJKSWEG 127
 TUSSEN
 LIMMEN 

EN HEILOO

Wat je er vandaag niet vindt, vind je er morgen!

  SEPTEMBER 2005

1e verhuizing naar pand 
Industrieterrein Oosterzij 17.
De opening werd gedaan door 
Jim Bakkum, ambassadeur van 
Stichting De Opkikker.
Er werd een cheque overhandigd 
aan Stichting De Opkikker van maar
liefst € 7.000,00.

EEN NIEUW PAND, NIEUWE OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur
Iedereen is WELKOM in ons nieuwe pand

PROGRAMMA 

OFFICIËLE OPENING 
ZATERDAG 6 OKTOBER

GRANDIOZE OPENING:
De bekende Limmer troubadour Hubert Ilario 

loopt in de winkel en speelt muziek.

Schminken voor kinderen van 11.00-13.00 uur.
Tevens gelegenheid om met een leuke pruik, bril etc. 

op de foto te gaan. Neem je toestel mee!

VOOR DE EERSTE 200 BETALENDE KLANTEN 
EEN KADOBON TE BESTEDEN BIJ XOPX

Wij serveren kof� e, thee, limonade, snoepje 
en koekje voor iedereen!!!
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KAPPERZAAK

IN MAPUTO

INMIDDELS HEBBEN WIJ AL RUIM 

500 GOEDE DOELEN GESTEUND.

MUURSCHILDERINGEN

DOOR LEERLINGEN

BOUW
VOETBALKANTINE

 2004
In 2004 kreeg 
Stichting Maismolen-
project in Malawi een 
bedrag van € 6.000,00.
Het was het 1e goede 
doel dat wij gingen 
steunen.

 2004 GOEDE DOELEN
Dit is een greep uit onze vaste goede doelen, 

die een keer per jaar of maandelijks
een donatie krijgen:

• Gered Gereedschap • Stichting Veldwerk •  
Stichting Gouden Dagen Fonds • Vereniging 

Buurtbus Heiloo • Cultuurkoepel Heiloo •  
Sint Nicolaas Comité Heiloo • Nationaal Ouderen-

fonds • Orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek  
• Stichting Aduard Helpt – Kindertehuis in Roeme-

nië, PKN/PCI samenwerking • Sportinstuif 50+
  • Stichting Sportlijf, twee KNGF geleidehonden 

 • Twee hulphonden • Pleegkind bij  Stichting 
Kartini in Indonesië.

Twee hulphonden • 
Kartini in Indonesië.

BOUW SCHOOL

IN NEPAL

KIPPEN-
PROJECT
ARMENIË

Kartini in Indonesië.

BOUW SCHOOL
IN NEPAL

Opkikker?
Vanaf januari 2009 zijn we gestart om elke maand een 

“opkikker” van € 300,00 weg te geven aan een 

vereniging of stichting. Dit bleek zo’n groot succes te zijn, 

dat we nu elke week € 250,00 weggeven. 

Een opkikker….. leuk voor iedereen!!

De 1e opkikker in januari 2009 ging naar 

Toneelvereniging Falkland in Heiloo. 

Er zijn er nog vele gevolgd: 

Toneelvereniging De Plan-

keniers in Limmen, Sport-

verenigingen: Trias, F.C. 

Boscrossers,  R.K. voetbal-

vereniging Limmen, Trias, 

HSV, verzorgingshuizen en 

vele andere!

Wilt u een
Opkikker opgeven?
Formulieren verkrijgbaar bij de
kassamedewerker of via onze website: 
www.stichtingxopx.wordpress.com.
In de winkel staan onze goede doelen 
boeken, hierin kunt u een kijkje nemen…

KIPPEN-
PROJECT
ARMENIË

KLEUTERSCHOOL
IN MAR FAFACO

Theaterbende

RIJKSWEG 127 tussen Limmen en Heiloo
www.stichtingxopx.wordpress.com


