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Samuel (zittend achter de computer) met achter hem Lehyb en Tim.           Aangeleverde foto

Landelijke ondernemersprijs voor 
PCC-leerlingen

HEILOO - ‘Steek je hand op als 
je iemand kent met longproble-
men of een huidaandoening!’ 
Met deze ijzersterke openings-
zin pitchten drie vmbo-leerlin-
gen van PCC Oosterhout hun 
ondernemersplan afgelopen 
zaterdag naar landelijke winst.

Samuel (14 jaar, Heiloo), Lehyb 
(14 jaar, Alkmaar) en Tim (15 jaar, 
Akersloot), drie vrienden uit het 
derde jaar van de vmbo-opleiding 
Economie & Ondernemen, vinden 
het wel tijd voor een (Himalaya)
zoutkamer in Alkmaar. Ze wonnen 
met hun plan eerder al de regionale 
voorronde van de scholenwedstrijd 

die was uitgeschreven door de 
Kamer van Koophandel. Samuel: 
“Er zijn niet veel zoutkamers in 
Nederland, maar de behoefte is er 
wel. We vonden dit alledrie een 
leuk idee en hebben goed samen-
gewerkt. Het pitchen was erg span-
nend!” Tim: “We hebben veel gehad 
aan de pitchtraining en de tips die 
we kregen van een ondernemer.”

Afgelopen zaterdag vond in 
Utrecht de landelijke finale plaats. 
Sander Schimmelpenninck, hoofd-
redacteur van Quote 500, kon-
digde het drietal aan. De jury 
bestaande uit Bernd Damme 
(Zoom Industries), Omid Bahadori 

(Domino’s) en Rob Coolen (Kamer 
van Koophandel) waren van mening 
dat het Alkmaarse plan hoog scoor-
de op originaliteit, innovativiteit, 
realiseerbaarheid, presentatie en 
samenhang.

De zeer verraste prijswinnaars 
ontvingen wat persoonlijke prijzen, 
maar zullen ook nog begeleiding 
krijgen van een van de juryleden, 
de succesvolle jonge miljonair 
Bernd Damme, eigenaar van Zoom 
Industries. Want hoewel Lehyb 
politieman wil worden en Tim  
brandweerman, wil het drietal 
toch kijken of hun plan uitvoer-
baar is. Samuel: “Dus misschien is  
Alkmaar binnenkort een zout- 
kamer rijker!”

Stichting Kees schenkt 
een tandem

HEILOO - Donderdagmiddag 
overhandigde Stefan Beers van 
Stichting Kees een spiksplin-
ternieuwe tandem aan Autisme 
Centrum Noord-Holland in 
Heerhugowaard.

Sinds maart 2018 biedt Autisme 
Centrum Noord-Holland een nieu-
we vorm van zorg aan in combina-
tie met onderwijs. Op locatie ‘de 
Boog’ in Heerhugowaard is een 
ontwikkelplaats voor kinderen met 
autisme, die wel onderwijs kunnen 
volgen maar om welke reden dan 
ook geen aansluiting vinden bij het 
bestaande onderwijsaanbod. Het 
autismecentrum is een veilige plek 
voor kinderen met autisme, waar 
ze onderwijs wel aankunnen. Door 
intensieve, individuele begeleiding 
(1-op-1) en in de groep, kunnen ze 
zich ontwikkelen op onder andere 
emotioneel, cognitief, sensorisch, 
communicatief en sociaal gebied. 
Door een onderwijszorgpakket op 
maat voor elk kind komen de kinde-
ren weer tot bloei en kunnen ze zich 
weer aansluiten bij de maatschap-
pij. Plezier, balans en eigen motiva-
tie zijn belangrijke uitgangspunten.

Autismecentrum de Boog is 

een initiatief van drie moeders, 
Lenny Kroone (de moeder van 
Kees), Monique Tesselaar en Heidi 
Grifhorst. Op het autismecentrum 
werken ouders intensief samen met 
Esdégé-Reigersdaal (voor de zorg) 
en Heliomare (voor het onderwijs) 
aan de ontwikkeling van deze kin-
deren.

Ook beweging is belangrijk voor 
de zes kinderen die gebruikmaken 
van het autismecentrum. Naast de 
fietsen die er al waren was er een 
nieuwe tandem nodig om met meer 
kinderen tegelijk te kunnen gaan 
fietsen. Stichting Kees heeft geld 
beschikbaar gesteld voor de nieuwe 
tandem. Dit geld is verkregen door 
opbrengsten uit het door hen geor-
ganiseerde voetgolftoernooi en door 
een donatie van de Zware Hufters 
uit Heiloo. Donderdagmiddag was 
het zover. Jaap van den Kommer 
van Busker Fietsen uit Bergen 
kwam de tandem brengen. Na 
overhandiging van de sleutels door 
Stefan Beers aan Kees Kops werd 
de tandem gelijk in gebruik geno-
men door Kees en begeleider Bart 
van Schagen.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Kees en begeleider Bart van Schagen stappen gelijk op de tan-
dem voor een proefrondje.    Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Goed weer, sfeervol verlichte tuinen, kinderen met 
ware kunstwerken als lampion en sint-maartenliedjes die 
door de straten klonken. Sint-Maarten 2018 was weer een  
mooi feest!          Aangeleverde foto

11 november was de dag...

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

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

HACHEE 
PAKKET 

per stuk

€ 7,95
Uit eigen keuken

Eiersalade
150 gram
€ 1,98

Winkelcentrum ‘t Loo & Het Hoekstuk

ELKE DAG TUSSEN 
10:00 - 12:00 UUR KOFFIE 

EN THEE VOOR MAAR € 1,50.

Stationsweg 74 Heiloo

E1.50
VOOR MAAR
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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!

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

AUTOMOBIELBEDRIJF
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.
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TOYOTA AURIS 5-DRS € 7.950,-*

1.6 16v VVT-i Dynamic

zwart metallic, ’09, 107.196 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd), 
climate- en cruise control, navigatiesysteem, TREKHAAK, 
parkeersensoren achter, Bluetooth, lichtmetalen velgen, 
mistlampen voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met AB, 
touchscreen radio/cd-spe-
ler, audiobediening 
op stuurwiel, in 
hoogte en diepte 
verstelbaar lede-
ren stuurwiel, etc.

O
N

mistlampen voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met AB, 
touchscreen radio/cd-spe-
ler, audiobediening 

* RIJKLAARPRIJS!

BOVAG-
GARANTIE6 MND
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YOTA YARIS AUTOMAAT 5-DRS € 16.950,-*

1.5 Hybrid Dynamic Aspiration

platinum bronze metallic, ’17, 42.721 km, ABS, VSC, TRC, 
9 airbags, elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd en 
elektr.inklapbaar), climate control, navigatiesysteem, par-
keerhulpcamera achter, Bluetooth, smartkey met startknop, 
automatische verlichting, automati-
sche ruitenwissers, mistlampen 
voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

O
N

automatische verlichting, automati-
sche ruitenwissers, mistlampen 
voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met 

* RIJKLAARPRIJS!

VOLLEDIGE
GARANTIE2 JAAR
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TOYOTA VERSO AUTOMAAT NAVI € 28.950,-*

1.8 VVT-i Skyview 7-persoons

pearl white metallic, ’18, 17.331 km, ABS, VSC, TRC, 
9 airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels
(verwarmd en inklapbaar), climate- en cruise control, 
navigatiesysteem, parkeerhulpcamera achter, panorama-
dak, Bluetooth, lichtmetalen velgen, mistlampen voor, in 
hoogte verstelbare bestuurders-
stoel, CV met AB, touchscreen 
radio/cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

N
dak, Bluetooth, lichtmetalen velgen, mistlampen voor, in 
hoogte verstelbare bestuurders-
stoel, CV met AB, touchscreen 
radio/cd-speler, audio- en 

* RIJKLAARPRIJS!

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR
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TOYOTA YARIS 5-DRS € 6.950*
1.3 VVT-i Executive

blauw metallic, ’08, 113.390 km, ABS, 9 airbags, stuurbe-
krachtiging, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels (verwarmd), aircondi-
tioning, navigatiesysteem, 
lichtmetalen velgen, 
lederen bekleding, 
boordcomputer, in 
hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, 
mistlampen voor, 
etc.

BOVAG-
GARANTIE6 MND

OYOTA YARIS AUTOMAAT 5-DRS € 16.950,-*

A
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* RIJKLAARPRIJS!

blauw metallic, ’08, 113.390 km, ABS, 9 airbags, stuurbe-
krachtiging, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels (verwarmd), aircondi-
tioning, navigatiesysteem, 
lichtmetalen velgen, 
lederen bekleding, 
boordcomputer, in 
hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, 
mistlampen voor, 
etc.

6 MND

krachtiging, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels (verwarmd), aircondi-
tioning, navigatiesysteem, 
lichtmetalen velgen, 

VERKOCHT
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TOYOTA VERSO 7-PERS. € 18.950*
1.8 VVT-i Business

zilver metallic, ’13, 74.609 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd en 
inklapbaar), climate- en cruise control, navigatiesysteem, 
parkeerhulpcamera achter, Bluetooth, 
lichtmetalen velgen, mistlampen 
voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

I
O
N

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

telefoonbediening op 

en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc. * RIJKLAARPRIJS!
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IVECO DAILY € 18.990 EX BTW*
2.3 35S11

Groen, ’16, 17.986 km, ABS, 
airbags, stuurbekrachtiging, 
radio/cd-speler, elektr.
ramen voor, trekhaak, 
open laadbak, ide-
aal voor hovenier, 
auto mag 3.500 
kg trekken.

BOVAG
GARANTIE6 MND

OTOYOTA VERSO 7-PERS. € 18.950*
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Groen, ’16, 17.986 km, ABS, 
airbags, stuurbekrachtiging, 
radio/cd-speler, elektr.
ramen voor, trekhaak, 
open laadbak, ide-
aal voor hovenier, 

GARANTIE6 MND

* RIJKLAARPRIJS!

Deijle en Veldt is een onafhankelijk accountants- en adviesorganisatie die zich 

richt op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Wij zijn vernieuwend en 

vooruitstrevend en trekken daardoor veel leuke ondernemers aan! Hierdoor 

groeien we en zijn wij op zoek naar extra teamspelers om ons team van 15 collega’s 

te versterken.

Taken
Je draagt zorg voor het zelfstandig verwerken en inrichten van administraties aan de hand van 
digitale facturering, scannen en herkennen en automatische bankkoppelingen. De cijfers van 
onze klanten zijn real-time online en worden door jou gemonitord. Daarnaast stel je jaarreke-
ningen samen en ook de bijbehorende fiscale aangiften. Je onderhoudt zelfstandig contact met 
klanten. De werkzaamheden waarmee je te maken krijgt, hebben betrekking op de volle breedte 
van het accountancy vak. Aan begeleiding geen gebrek, er is altijd nog een accountant die over 
je schouder meekijkt. Je bent betrokken, graag in contact met de klant en begrijpt het belang 
van ICT-oplossingen.

Opleiding en ervaring
Een afgeronde opleiding SPD- of HBO Bedrijfseconomie/Accountancy is mooi, maar ook met 
een MBO-diploma kun je in ons team instappen en doorgroeien. Je beschikt over enkele jaren 
werkervaring opgedaan binnen de samenstelpraktijk van een accountants- of administratie-
kantoor.

Profiel
Accountancy is ICT! On-line-boekhoudapplicaties en werken in ‘the cloud’ zijn jou niet vreemd. 
Je bent analytisch en cijfermatig sterk en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
Ook kun je goed overweg met ICT en ga je vernieuwingen niet uit de weg. Je ziet het als een 
uitdaging om op enthousiaste wijze invulling te geven aan deze unieke functie. Je hebt ‘feeling’ 
met het MKB en kunt je inleven in de activiteiten en wensen van ondernemers.

Wat bieden wij?
•  Uitstekend salaris en prima overige arbeidsvoorwaarden; 
•  Prettige, collegiale en informele werksfeer met de leukste collega’s; 
•  Goede doorgroei- en opleidingsmogelijkheden; 
•  Ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling; 
•  Professionele werkomgeving en filevrij bereikbaar kantoor; 
•  Goede studiefaciliteiten.

Wij zoeken spontane, integere en leergierige teamspelers die verstand van zaken hebben.

Geïnteresseerd? 
Mail dan je brief en c.v. voorzien van pasfoto naar rob@deijle-veldt.nl. Na werktijd een   afspraak 
maken is voor ons geen probleem.

Middelweg 68 | Uitgeest | 0251 320 848 | info@deijle-veldt.nl | www.deijle-veldt.nl

Superheld gezocht! 
Ervaren Assistent-Accountant voor de  

MKB ondernemer (HBO / MBO)

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

PRIMERA  
HET HOEKSTUK 4 

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

KiKa 
versnelt 

de 
over- 

winning 
op 

kinder-
kanker.

STICHTING KIKA

STEUN DAAROM
KIKA!

Ga naar 
www.kika.nl

en/of geef op 
giro 8118
Utrecht.
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren op de Vossenakkers in Heiloo, waar ik vrijwel mijn hele 
jeugd heb gewoond. Een rustige straat, waar je heerlijk buiten kon spelen. 
Op mijn 16e verhuisden we naar de Ringweg. Totaal andere buurt, maar 
wel lekker dicht bij HSV. Vanaf m’n 23e op mezelf, op kamers op de Heeren-
weg en Holleweg. In die periode leerde ik mijn vriendin Daniëlle kennen en 
samen wonen we nu alweer 26 jaar op De Waard. We hebben 3 dochters, 
Michelle, Nicky en Fenna.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Dan was ik profvoetballer geworden en had ik nu een mooie functie bij een 
grote Europese voetbalclub in een warm land. Het is allemaal wat anders 
gelopen, maar ik ben zeer tevreden met mijn huidige leventje. Ik werk al 
bijna 27 jaar bij de gemeente Amsterdam als adviseur informatiebeheer en 
doe daarnaast wat dingen bij mijn cluppie HSV.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Ik heb niet echt een grote held of zo. Momenteel lees ik het eerste boek 
over Wim Kieft en binnenkort begin ik aan het nieuwe boek. Wat een 
bijzondere man. Een geweldige spits, maar ook een grote twijfelkont die 
foute keuzes heeft gemaakt. Ik heb een enorm zwak voor hem en zou Wim 
gewoon de hand willen schudden om hem het allerbeste te wensen.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Heerlijk voetballen met mijn vriendjes in het ‘houten speeltuintje’ bij de 
Geestakkers. Fanatieke partijtjes op een grote zandvlakte met twee houten 
doeltjes. Wij waanden ons in een groot voetbalstadion. Daarnaast waren 
de jaarlijkse zomervakanties met mijn ouders, broer en zus naar ‘onze’ 
camping in de Dordogne fantastisch.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Dat moet je in mijn geval in een bepaalde context zien. Ik loop regelmatig 
hard met ons loopgroepje De Bikkels en we eindigen dan vaak op het 
bruggetje aan het begin van Ypestein (noordkant). Het zal wellicht door de 
vermoeidheid komen, maar uitgeput hangend over/aan de brugleuning heb 
je een mooi doorkijkje over het slootje. In de zomer, bij een laaghangend 
zonnetje, met al het groen en bloeiende waterlelies, is dat een prachtig 
plaatje.

6. Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Mijn dochters mogen (eigenlijk moeten) mij wakker maken om te vertellen 
dat ze weer veilig thuis zijn na het uitgaan. Eerlijk gezegd lig ik dan vaak 
al een poosje wakker, wachtend tot ze thuiskomen. Ik slaap erg licht en 
iedereen die mij nodig heeft mag me wakker maken.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
‘Houd de zonzij!’ Dat is een groet van Frans, mijn vader. Probeer altijd het 
goede van de dingen in te zien, waardeer wat je hebt en behandel iedereen 
op een positieve manier.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik afgestudeerd verpleegkundige ben, al vermoed ik dat mijn diploma 
inmiddels wel is verlopen. Ik haalde mijn diploma in 1988, maar twijfelde of 
dit het voor mij zou zijn. Daarna heb ik nog een jaartje Biologie gestudeerd 
en moest vervolgens in dienst. Na even postbode te zijn geweest werk ik 
sinds 1992 bij de gemeente Amsterdam.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Ik zou proberen om als persoon hetzelfde te blijven als onze huidige 
burgemeester. Net zo betrokken, toegankelijk, energiek en zichtbaar. Een 
hele fijne man, die iedere keer als ik hem tref de moeite neemt om me even 
te groeten. Heel bijzonder! Ik zou extra sociale woningbouw (huur) voor 
jongeren regelen, sportverenigingen meer subsidie geven en ervoor blijven 
zorgen dat het dorp zo mooi groen blijft. En als ik het dan toch voor het 
zeggen heb, dan zou ik HSV een tweede kunstgrasveld geven.

10. De persoonlijke vraag van Esther Oostrom:
“Jij bent bij HSV een drijvende kracht, die enorm veel plezier beleeft aan 
onder andere training geven en coachen. Had jij achteraf gezien niet 
liever het CIOS of de ALO gedaan zodat je van trainer/coach je beroep 
had kunnen maken?”

Dit heeft eigenlijk nooit bij mij gespeeld. Ik zie het trainen en coachen 
vooral als een leuke vrijetijdsbesteding. Ik heb de teams van mijn dochters 
gecoacht omdat ik dat leuk vond om te doen en dan gelijk aandacht kon 
geven aan hun sportprestaties. Daar ben ik inmiddels mee gestopt. Dit is 
ook het laatste jaar dat ik de Overige Senioren van HSV nog train. Dan blijft 
alleen nog het uurtje trainen met de G-mannen van HSV over, wat vooral 
heel erg leuk is om te doen. Naast het feit dat mijn ambitie nooit veel hoger 
heeft gelegen, te weinig dus om er mijn beroep van te maken.

Ik geef de vragen door aan Hans Leijen. Mijn vraag is:
“Ik begrijp dat jij nog het enige bestuurslid bent van Stichting Dolfinn. 
Kunnen we in de toekomst nog wat verwachten?”

Tien vragen aan...

Edward
Geesken

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 
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Sinterklaashuis in ‘t Loo
HEILOO - Nog een paar nachtjes 
slapen en Sinterklaas is weer 
in het land. In winkelcentrum 
‘t Loo is weer een mooi huis 
voor de Sint gecreëerd, waar de 
komende weken allerlei leuke 
activiteiten worden georgani-
seerd.

Woensdag 21 november, 
15.00 - 17.00 uur: opening 
Sinterklaashuis

Op deze woensdagmiddag 
wordt het Sinterklaashuis in ‘t Loo 
geopend. De Pieten hebben hard 
gewerkt om er iets moois van te 
maken. Natuurlijk zijn alle kinderen 
van harte welkom om het huis te 
bezoeken. Zelfs Sinterklaas komt op 
deze middag vast een kijkje nemen.

Zaterdag 24 november,  
12.00 - 16.00 uur: 
Sinterklaaslichtje maken

Lekker knutselen om het in huis 
extra gezellig te maken op sinter-
klaasavond. Kinderen mogen met 
een weckpotje en glasstiften hun 
eigen sinterklaaslichtje maken.

Woensdag 28 november,  
13.00 - 17. 00 uur: pepernoten 
bakken

Maak van speciaal pepernoten-
deeg je eigen pepernoten. In de 
oven van Bakkerij Hoetjes worden 
ze gebakken. Dat wordt smullen  
als ze klaar zijn!

Zaterdag 1 december,  
12.00 - 16.00 uur: creatief met 
foamclay

Vandaag kun je een Piet maken 
van foamclay. De knutselpieten 
zijn er ook en helpen natuurlijk een 
handje mee als je dat wilt.

Koopzondag 2 december,  
12.00 - 16.00 uur: glittertattoo

Als je wilt, zet tattoopiet een 
mooie glittertattoo. Je kunt kie-

zen uit verschillende sjablonen. 
Sinterklaas komt ook even langs, 
met zijn Pieten natuurlijk.

Woensdag 5 december,  
13.00 - 17.00 uur: geheim

Wat je deze dag in het 
Sinterklaashuis kunt verwachten, is 
nog geheim. Maar als je even langs-
komt, kom je vast al in de stemming 
voor pakjesavond.

Pieten hebben hard gewerkt om het gezellig te maken in het 
Sinterklaashuis.         Aangeleverde foto

Kleurwedstrijd 
Sinterklaas  

in Het Hoekstuk
HEILOO - Kleur je ook mee 
voor Sinterklaas? Bij de winke-
liers in Het Hoekstuk kun je nu 
een kleurplaat ophalen. Zoek je 
mooiste stiften of potloden op 
en maak er wat moois van. Als 
je klaar bent, lever je de kleur-
plaat bij een van de winkels in 
Het Hoekstuk weer in. Let op, 
dit kan uiterlijk tot donderdag 
22 november.

Op zaterdag 24 november komt 
Sinterklaas omstreeks 15.00 uur 
samen met de strooipieten en dj-

piet naar Het Hoekstuk. Sinterklaas 
reikt dan persoonlijk de prijzen uit 
aan de winnaars van de kleurwed-
strijd. Voor iedere leeftijdscatego-
rie zijn er heel veel leuke prijzen te 
winnen. Bijvoorbeeld een geheel 
verzorgd kinderfeestje aangebo-
den door Monkeytown Alkmaar of 
een bezoek van de ijscokar van Di 
Fiorentina, die maar liefst 100 ijsjes 
komt uitdelen, waar jij maar wilt.

Snel ophalen dus die kleurplaat 
en goed je best doen. Wie weet win 
jij zo’n mooie prijs!

Haal snel je kleurplaat op en doe mee!       Aangeleverde foto
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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

Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

winkel en kwaliteitscentrum 
”Willem de Zwijger” 
Frederik Hendriklaan 8
1814 JP  Alkmaar
Tel. (072) 515 01 63

• ca. 4.000 verschillende profielen  
in hout en aluminium

• spiegels in alle maten, ook met facet
• ruim assortiment zuurvrije passe-partouts
• vakkundig wassen, strijken en  

opspannen van borduurwerken
• opplakken van foto’s op polystyreen
• van normaal tot museumglas
• gratis parkeren voor de deur

Openingstijden
Dinsdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Donderdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
*Donderdagavond en overige tijden 
op afspraak

Lijstenmakerij
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WINTER SALE!

Nú 2e kussen v.a. € 64,-   |   2e bedbodem v.a. € 299,-   |   2e matras v.a. € 624,-

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 3 november 2018 tot en met 3 februari 2019.

NÚ
2e ARTIKEL

50%
KORTING*

Ervaar zelf en kom proefl iggen bij uw TEMPUR® winkel:

TEMPUR® Relax Bedkader
Nú vanaf

€ 1.274,-*

Tempur_adv_wintersale_A4_staand_v5.indd   1 03-10-18   14:37

bij aankoop van 
1 TEMPUR® product  

25% KORTING

SLAAPKENNER LUTE
Kerkweg 1, 1906 AT Limmen
Rijksweg 108, 1906 BK Limmen, 072 5051454

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

Voor alle slapers het beste advies www.slaapkennerlute.nl

Hasselaarsweg 21 Heerhugowaard
Tel. 072 - 5714108

www.antduijnkeukens.nl

omdat het goed moet zijn!

tijdloos
Kom naar onze showroom en u zult zien dat ‘onze tijdloze klassiekers’ niet

oubollig en saai zijn. Wij leveren ze al jaren. Bij Ant. Duijn keukens doen

we al jaren veel meer, zo kunnen we ook zorgen voor aanpassen van

leidingwerk, electra etc. / wanden glad stucen / wand- en vloertegels

aanbrengen / wanden en kozijnen afwerken... bij de meeste andere

keukenzaken krijg je allemaal verschillende bedrijven over de vloer!
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Stel je koopt een vloer, een van de belangrijkste onderdelen voor je 
nieuwe huis. Je gaat naar de winkel en een verkoper, strak in het pak, 
staat je te woord. Hij wil een zo duur mogelijke vloer aan je verkopen, 
het maakt hem niet uit of je een geluiddempende vloer wil of dat je een 
geschaafde bewerking misschien wel mooi vindt. Hij legt die mogelijkhe-
den ook niet uit want jij weet daar toch niets van. Na het sluiten van de 
deal zet je je handtekening en daarna? Daarna hoor je niets meer van de 
verkoper. Er komt een persoon van een ander bedrijf je vloer leggen en 
deze specialist ziet gelijk dat deze vloer totaal niet geschikt is voor jouw 
huishouden. Daar zit je dan met je vloer, een doemscenario.

Bij Tom en Bas van TB Parket gaat dit anders. Zij hebben beiden bijna twintig 
jaar als freelance vloerenlegger gewerkt voor woonwinkels en kwamen vaak dit 
soort doemscenario’s tegen. Door deze ervaringen besloten zij om zelf de vloe-
ren te gaan verkopen. Ze begonnen met een kar met voorbeelden waarmee ze 
langs de klant gingen maar nu hebben zij sinds een jaar een prachtige showroom 
op de Schrijnwerker in Heiloo. Vakmannen met een eigen showroom dus.

Tom adviseert een echtpaar over de vloer die zij op het oog hebben. Hij neemt 
alle tijd voor ze. Hij luistert goed en vraagt bijvoorbeeld hoe de gezinssamenstel-
ling is in verband met het gebruik van de vloer. Hij vertelt over de mogelijkheden 
die TB Parket biedt en legt het verschil in geluid uit tussen een gelijmde vloer en 
een vloer met ondervloer door er een balletje op te stuiteren. Het echtpaar heeft 
hier te maken met een vakman met passie voor zijn vak, dat merk je gelijk.

Een prettige bijkomstigheid is ook dat de mannen van TB Parket de vloeren 
heel scherp kunnen aanbieden. Over het algemeen zijn zij een stuk goedkoper 
dan andere bedrijven in de vloerenbranche, zij hoeven namelijk geen bedrijf in 
te schakelen om de vloer te leggen, dat doen zij zelf. Het product blijft uiter-
aard van de beste kwaliteit. Dit is ook heel prettig voor de klant, je hebt van het 
kopen tot het moment dat het laatste plintje wordt gelegd alleen te maken met 
Tom óf Bas, korte lijnen dus.

Bij TB Parket kan de klant zelf zijn plank samenstellen: de breedte, de toplaag, 
de sortering (meer of juist minder noesten), de bewerking (geborsteld of 
geschaafd) en de afwerking kan zelf gekozen worden. In de showroom hebben 
de mannen een handig en overzichtelijk systeem bedacht met voorbeelden van 
de mogelijkheden. De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos: hout, lamelparket, 
pvc of laminaat. Visgraatmotief of toch een plank met een hoge sortering noes-
ten, aflakken of juist mat houden. Als klant nemen de specialisten van TB Parket 
je bij de hand en zo leiden ze je op een makkelijke manier door het hele keuze-
proces heen.

Momenteel doen de heren veel renovaties van Amsterdamse grachtenpanden 
en zijn er veel aanvragen uit de nieuwbouwprojecten in en om Heiloo, maar ze 
renoveren ook vloeren in oudere huizen, of geven de vloer een ander tintje als de 
bewoner verandering wil. “Alle klussen hebben hun charme, bij nieuwbouwwo-
ningen denken we graag mee vanaf het begin. Wij kunnen altijd een kijkje komen 
nemen als de klant dit wil om alvast een inschatting te maken van wat mooi en 
wat misschien wel niet mooi is,” vertelt Tom. Bas vult aan: “We hebben in al die 
jaren al zoveel vloeren gezien in verschillende huizen én de reacties erop dat wij 
snel een goed beeld hebben of uw keuze ook past bij uw huis en gezinssamen-
stelling.”

De showroom is overdag en in de avonduren geopend op afspraak. Op woens-
dagavond is het inloopavond, dan kunt u altijd vrijblijvend even komen kijken.

Tekst: Margreeth Anema

TB Parket

Tom en Bas, de vakmannen van TB Parket. Foto: Margreeth Anema

De Schrijnwerker 13 - 1851 PV Heiloo
Tel: 072-2100109 - Mail: contact@vloeren-heiloo.nl

www.vloeren-heiloo.nl 
(binnenkort wordt dit www.tbparketvloeren.nl)

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

COLUMN

Dick de Scally

Assen of Zandvoort, that’s the ques-
tion. De hoge heren, de teams, de 
eigenaren van de circuits, de bon-
den, de steden zelf, ze komen er niet 
uit. Daarom nomineer ik een andere 
plaats voor de Grand Prix 2020: 
Heiloo. Ik zal uitleggen waarom.

Heiloo heeft een kant-en-klaar stra-
tencircuit, dat met enkele kleine 
aanpassingen tot een wereldcircuit 
is om te bouwen. Op dat circuit 
hebben enkele plaatselijke racemon-
sters al geoefend, die dan in 2020 
voor het echie mogen.

Start en finish staan gepland op de 
Vennewatersweg, bij de ingang van 
het parkeerterrein naar de sporthal. 
Alle teams krijgen op het terrein een 
plek toegewezen waar ze kunnen 
sleutelen. Warming-up kan in de 
sporthal. Na de start gaat het rich-
ting het Malevoort. Op poleposition 
staat Max Verstappen, die tegen die 
tijd wereldkampioen is.

Direct na de start (hoezo her-
rie?) volgt de spannende chicane 
(gewoon een soort bocht) in het 
Malevoort richting het Hoekstuk. De 
winkeliersvereniging kan daar grote 
reclameborden plaatsen. Daarna 
gaat het richting Zeeweg die overge-
stoken moet worden, waarna twee 
verduiveld lastige chicanes volgen 
die de toepasselijke naam ‘Omloop’ 
hebben. Via Belieslaan en Kerkelaan 
(we gaan ervan uit dat de spoorweg 
daar tegen die tijd ondertunneld is 
en de Kerkelaan vierbaans) stomen 
we op naar de Kennemerstraatweg. 
Rechtsaf langs het stadhuis, waar 
achter een afzetting ruimte is voor 
actievoerders die tegen zijn. Bij de 
stoplichten linksaf.

Op de Kanaalweg gaat de race 
richting A9. Enkele wegversmal-
lingen zullen het uiterste van hun 
stuurmanskunst vergen, maar 
gelukkig is de dokterspost over het 
bruggetje vlakbij. Bij Roosendaal 
rechtsaf. Eventuele uitvallers of 
kapotte wagens kunnen direct 
bij de Afvalbrengplaats worden 
gedumpt en voort gaat het weer, 
naar de altijd lastige chicane in 
de Ypesteinerlaan (reclamebord 
Albert Heijn!) op naar de rotonde 
in de Kennemerstraatweg. Het 
Texacostation kan als pitch stop die-
nen (bijtanken, proviandering, was-
beurt). Een strakke baan van enkele 
honderden meters richting Egmond 
Binnen, dan de tunnel en in de verte 
komt de rondefinish in zicht. Iedere 
ronde telt ongeveer 6-8 kilometer, 
die de renners 12 keer moeten afleg-
gen. Of als ze willen meer. Ja, het is 
niet niks, zo’n Grand Prix!

Er is één voorwaarde: dat ik de 
zwart-witte finishvlag mag hanteren. 
U ziet, alles is al aanwezig. Wereld, 
here comes Heiloo!

Formule 1

Start nieuwbouwproject  
De Linde Exclusief

HEILOO - Donderdagmiddag 
8 november gaven wethouder 
Fred Dellemijn en de familie 
Kuyper het startsein voor de 
bouw van nieuwbouwproject De 
Linde Exclusief.

Onder het toeziend oog van de 
toekomstige bewoners van het 
nieuwbouwproject werd als offici-
ele handeling een stuk fundering 
gestort door de wethouder en Bas, 
Hilde, Jordy en Matthijs Kuyper. Het 
toeval wilde dat op het moment van 
de officiële start van de bouw de 
fundering van het huis van makelaar 
Bas Kuyper (Kuyper & Blom) werd 
gestort.

Voor alle toekomstige bewoners 
lag er een betonnen tegel van 40x40 
cm. klaar, net gestort, waarin zij bij-
voorbeeld een handafdruk konden 
plaatsen. De tegel zal bij oplevering 
in het huis liggen zodat de bewoners 
zelf kunnen beslissen of zij de tegel 
eventueel in de tuin laten plaatsen.

Daarna was er voor alle genodig-
den een gezellig samenzijn bij de 
Golf- en Countryclub Heiloo.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Stijn en Ruben zetten hun handafdruk in de tegel van huis- 
nummer 17.                    Foto: STiP Fotografie

‘Waar is Pietje nu?’
HEILOO - ‘Waar is Pietje nu?’ 
Deze voorstelling naar het 
gelijknamige prentenboek 
van Wim Dam en Marieloes 
Koopman wordt op zondag 18 
november in Bibliotheek Heiloo 
gespeeld. 

De voorstelling gaat over het 
kanariepietje van Zwarte Piet, dat 
zoek is. Het vogeltje is gevlogen. 
Dus wordt het hele Pietenhuis op 
z’n kop gezet en blijken er heel wat 

vreemde vogels rond te vliegen.

‘Opstaptheater’
Naar het jeugdtheater, dat kan 

maandelijks in Bibliotheek Heiloo. 
De voorstellingen zijn geïnspireerd 
op actuele, bekende prentenboeken. 
De bibliotheek wordt omgetoverd 
tot een intieme theatrale omgeving 
waardoor de opstap voor jonge kin-
deren (2 tot 6 jaar) naar theater zeer 
veilig aanvoelt. Na afloop van de 
voorstelling is er nog een WizzWizz 

beleving in de Speelotheek: spe-
len met duurzaam speelgoed voor  
kinderen van 2 tot 8 jaar.

Kaarten reserveren
Kaarten à € 5,- zijn te reserve-

ren bij Stichting Potitco via info@ 
potitco.nl of telefonisch (06-
86608248), inclusief limonade en 
koffie/thee. De voorstellingen duren 
ongeveer 40 minuten.
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EDW Alkmaar

Noorderkade 1040 

1823 CJ  Alkmaar 

072 515 89 50

EDW Heerhugowaard

J.J.P. Oudweg 18

1703 DE  Heerhugowaard

072 540 82 12

w w w. e i l a n d d e w i l d ke u ke n s . n l

Wij ontwerpen 
uw persoonlijke 
keuken

Advertentie EDW Layout 03-266x380mm.indd   1 8-11-2018   13:47:16
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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

CAFÉ DES CHANSONS 
– CHARLOTTE
HAESEN & HET 

TOBALITA STRIJKKWARTET
Na groots genieten in 2017 zijn 
Charlotte Haesen & het Tobalita 
Strijkkwartet weer terug in de Koepel 
met de mooiste Franse chansons 
van Barbara, Gainsbourg, Piaf maar 
ook met een paar eigen composities.

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

16
NOV

JEROEN VAN 
MERWIJK - LUCKY
Lucky zegt: ‘Van Merwijk 

is een slappe zak en een lafaard.
Zijn tijd is voorbij, hij heeft zijn kans 
gehad. Het is mooi geweest. Het is 
tijd voor het echte werk. Het is tijd om 
te zeggen waar het op staat. De tijd 
is rijp voor Lucky.’ Aanvang 20.15 uur

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Kaarten: www.vriendenvandebeun.nl

16
NOV

PIETER DERKS - VOOR 
WAT HET WAARD IS  
(UITVERKOCHT)

Komt dat zien! Pieter Derks gaat 
afrekenen. Op zijn eigen, vrolijke, 
nuchtere manier. Met de waan van 
de dag. Met de tijdgeest. Met zichzelf. 
Met de concurrentie. En met alle on-
zin die ons dagelijks verkocht wordt. 
Omdat hij dat nou eenmaal het al-
lerleukst vindt om te doen: peuteren 
aan wat we vanzelfsprekend vinden. 
De zaken omdraaien, uitwringen, 
van alle kanten bekijken, en dan op 
hun plek zetten. Altijd klaar om een 
paar rake grappen uit te delen. Zijn 
doel? Een vrolijke avond! Aanvang 
20.15 uur. 

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
www.vriendenvandebeun.nl

22
NOV

Glitter en Glamour bij Brasserie in 't Groen

HEILOO - Het was zaterdagavond afgeladen vol bij de Glitter & Glamour 
Bingo bij Brasserie in ‘t Groen. Een restaurant vol vrouwen en een handje-
vol mannen speelden fanatiek de vijf bingorondes mee, in de hoop een van 
de mooie prijzen mee naar huis te nemen. Tussen de bingorondes door zet-
ten dj Michael en saxofonist Tim Bakker de tent op z’n kop. Wederom een 
geslaagde bingo-avond, op naar de volgende keer!

Alzheimer Caf� over dementie en feestdagen

HEILOO - Alzheimer Noord-Kennemerland organiseert op woensdagavond 
21 november een Alzheimer Café in Heiloo over het onderwerp ‘Dementie 
en feestdagen’. Hoe kom ik de feestdagen door? Hoe kan ik de kracht van 
herinneringen gebruiken?

Pascalle De Graauw-Schmitz, casemanager van Geriant, verzorgt de inlei-
ding. Jan Tulp (vrijwilliger van Alzheimer Noord-Kennemerland) heeft 
een sfeervolle inbreng. Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met 
dementie, hun naasten, belangstellenden, hulpverleners en iedereen die in 
het onderwerp is geïnteresseerd.

U bent van harte welkom in het Trefpunt, Abraham du Bois-Hof 2 in 
Heiloo. Vanaf 19.00 uur staan koffie of thee voor u klaar. De inleiding 
begint om 19.30 uur. Om ongeveer 21.00 uur wordt de avond afgesloten. De 
toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Inlichtingen: Riet Steenhoek-
Gravesteijn, tel.: 072-5337612.

Medisch pedicure specialist in voetverzorging

Een pedicurebehandeling: soms gewoon lekker, maar soms ook pure 
noodzaak. Voor voeten die wat meer risico lopen, zoals bij suikerziekte 
(diabetes) en reuma, is er de medisch pedicure. Een medisch pedicure 
heeft een extra opleiding gedaan om zich verder te verdiepen in de risi-
covoeten. De medisch pedicures bij Podotherapie Heiloo werken nauw 
samen met de podotherapeuten in de praktijk. Hierdoor kunnen zij ook 
nagelbeugels toepassen bij regelmatig ingroeiende nagels. Of een orthese 
maken bij een steeds terugkerende likdoorn op de tenen. Door hun erva-
ring en interne opleiding kunnen zij ook lastigere nagels, likdoorns en 
eeltplekken behandelen. Voor sporters is er de medisch pedicure sport, zij 
heeft meer kennis over huid- en nagelklachten in combinatie met sport.

Bij suikerziekte geldt in veel gevallen een vergoeding uit de basisverze-
kering via HONK of via de aanvullende verzekering. Onze pedicures zijn 
aangesloten bij Provoet, Procert Kwaliteitsregister en HONK. Wij werken 
op afspraak. Wanneer u uw voeten wilt laten verzorgen door een van onze 
medisch pedicures kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 072-
5325555 voor een afspraak in Heiloo of Akersloot. We zijn gevestigd aan de 
Nijverheidsweg 31J, 1851 NW in Heiloo en aan het Churchillplein 1, 1921 
ET in Akersloot. Zie ook onze advertentie.

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N Recycle Sint: ruilen is het 
nieuwe kopen

HEILOO - Van ruilen komt hui-
len? Nee hoor! Ons motto: rui-
len is het nieuwe kopen. 

De Recycle Sint pakt het dit 
jaar duurzaam aan, samen met 
Bibliotheek Heiloo. Dus sprokkel 
snel alle spelletjes, speelgoed en 
knuffels bij elkaar waar jouw kind 
niet meer naar omkijkt, maar waar 
een ander kind heel blij van kan 

worden. Breng dat vervolgens in 
op dinsdagavond 20 november tus-
sen 18.00 en 19.00 uur. Je krijgt dan 
waardebonnen, die je tussen 19.00 
en 21.00 uur weer kunt besteden. 
Speelgoed dat overblijft, gaat naar 
kringloopwinkel X-op-X.

Recycle Sint: dé manier om het 
Sinterklaasfeest duurzaam en voor-
delig te vieren. Kom je ook?

Dankzij Recycle Sint krijgt speelgoed een tweede kans.
             Aangeleverde foto

Fysiotherapeut Peter 
Slinger neemt afscheid

HEILOO - Mijn werk als fysiothe-
rapeut op de locatie De Loet 6 
beëindig ik op 14 december a.s. 
Deze gebeurtenis wil ik met u, 
patiënten en bekenden, delen. Ik 
wil van u allen afscheid nemen 
op 8 december a.s. in het verzor-
gingshuis aan De Loet 1. U bent 
van harte welkom tussen 12.30 en 
15.00 uur. De eerste drie maanden 
van 2019 werk ik nog uitsluitend 
op De Krommert 16 in Heiloo. 
Afspraken voor aldaar kunt u tot 
die datum maken, het telefoon-
nummer blijft 072-5333746.

Peter Slinger

Opkikkers 
van de maand oktober

HEILOO - Kringloopwinkel 
Keer op Keer geeft elke week 
een Opkikker van 250 euro aan 
een vereniging of stichting. De 
opkikkers van de maand okto-
ber zijn gegeven aan Koor Swing 
in Heiloo, Muziekverenging 
Eensgezindheid in Heiloo, 
Zwemclub De Spetters in Heiloo, 
en Stichting Adopteer een 
Vroedvrouw in Ethiopië (aange-
vraagd oor mevr. Huisman uit 
Castricum).

Ook Eugène Vriend kreeg een 
van de opkikkers. Mede dankzij 
deze gift werd een langgekoesterde 
wens van Eugène werkelijkheid: het 
weer terugbrengen van de mond-
harmonica bij de jeugd. Samen 
met Susan Groot, directeur van de 
Paulusschool Heiloo, zou hij kun-
nen beginnen met mondharmoni-
calessen in groep 7 en 8. Voor deze 
lessen is het noodzakelijk dat de 
kinderen over een eigen mondhar-

monica beschikken. De ‘Opkikker 
van de week’ was voldoende om 
een kwart van de benodigde mond-
harmonica’s aan te schaffen. Op 
19 oktober jl. hebben alle kinderen 
een mondharmonica ontvangen en 
uitleg gekregen hoe de mondhar-
monica bespeeld moet worden. Ze 
hebben twee muziekstukken mee-
gekregen om in de herfstvakantie te 
oefenen. Na de herfstvakantie heb-
ben de kinderen de eerste officiële 
les gehad. Deze eerste les was een 
groot succes, mede dankzij de bij-
drage van XopX.

Wilt u ook in aanmerking komen 
voor een donatie? U kunt het for-
mulier downloaden via www.stich-
tingxopx.wordpress.com of opha-
len in onze kringloopwinkel Keer 
op Keer, Rijksweg 127, Limmen. 
Openingstijden: dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur, 
tel. 072- 5325962.

Eugène Vriend brengt zijn passie voor de mondharmonica graag 
over op de jeugd.     Foto: STiP Fotografie

 
Verkoop Rode Kruis 
 
HEILOO - Binnen de afdeling 
Heiloo van het Rode Kruis houdt 
de Welfare zich o.a. bezig met 
handwerken. De mooiste hand-
gemaakte poppen en borduursels 
worden op vrijdag 16 november 
en zaterdag 17 november ver-
kocht op de markt in winkelcen-
trum ‘t Loo. De opbrengst van 
deze verkoop wordt gebruikt om 
nieuwe materialen aan te schaf-
fen, zoals wol, borduurzijde,  
ritssluitingen etc.



U I T K I J K P O S T 81 4  N O V E M B E R  2 0 1 8  

GTH 25 JAAR! 24 SEPTEMBER 
OPEN DAG
10:30 - 15:00

Sponsoren

GTH 25 JAAR!
INDELING DAG
 10:30  Inloop
 10:45  Start opening met  
  Wethouder Opdam

KOM KIJKEN & DOE MEE
11:00  Kleutergym
11:30  Bodyfi t en Bodyshape
11:45  Dames Fit gym 55+
12:00  Freerun
12:30  Meisjes- en Jongensgym

13:00  Turnen
13:30  Trampolinespringen 
14:00  Zumba
14:15  Springgroep
15:00  Afsluitende Borrel: (oud)leden,  
 (oud)leiding, (oud)bestuur

Locatie: GYMZAAL BREEDELAAN 4    ●    Website: WWW.GTH-HEILOO.NL    ●    Mailadres: info@gth-heiloo.nl

WELKE LESSEN BIEDEN WIJ AAN
Kleutergym ● jongensgym ● meisjesgym ● turnen
● trampolinespringen ● bodyfi t ● bodyshape ● dames fi t gym 55+ 
● springgroep ● freerun ● streetdance en zumba.

Halve Adv. Uitkijkpost.indd   1 24-08-17   09:29

NU PILATES BIJ GTH!
Flexibel, sterk en een goede balans

FIT EN LENIG BIJ GTH VOOR VOLWASSENEN

Maandag 19:15-20:15 Bodyshape 40+

Maandag 20:15-21:15 Bodyshape 20+

Dinsdag 9:00-10:00 Dames Fitgym 55+

Dinsdag  10:00-11:00 Dames Fitgym 55+

Dinsdag 19:30-20:30 Bodyshape met yogaoefeningen 40+

Donderdag 19:30-20:30 Pilates 

Bij Gym- en Turnvereniging Heiloo worden kids en  
volwassenen fit en lenig!  Waar de kids turnen en  
springen, doen volwassen aan Bodyshape, Fitgym  
of Pilates. Meer weten of een gratis proefles?  
Mail naar info@gth-heiloo.nl  
of kijk op gthgymnastics.com

WAAROM GTH? 
Voor iedere leeftijd 

passende sport

Fijn dat het  
niet veel kost

Professionele  
begeleiding

Gezellig en  
prettige sfeer

Met dank aan onze sponsors:

Wat is Pilates?
Je ontwikkelt lange en 

sterke spieren en je  
versterkt je innerlijke core 

om je wervelkolom te  
ondersteunen. Zo bouw 

je aan een betere  
houding en sterke rug.

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

Kijk voor meer informatie op www.stokman.nl

Heldere All-in prijzen
Ervaren Renault-technici
Gebruik originele kwaliteits-onderdelen
My Renault+ voor slechts € 39,95 per jaar, met o.a.:
Gratis APK • Gratis Zomer- en Wintercheck • Gratis pechhulp in Nederland

Stokman Alkmaar
Het juiste adres voor onderhoud 
en reparatie aan uw Renault

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

Maak kans op een compleet verzorgd 
verblijf in Villages Nature® Paris 
bij Disneyland® Paris.

√ Doe nú de Renault Wintercheck
√ Word lid op myrenault.nl 
√ Geef hier gelijk uw factuurnummer door 
U maakt kans op dit fantastische verblijf.
In de maanden november, december én januari trekken wij een winnaar!

Vul uw kenteken in

Aanbiedingen van Renault Wintercheck in de actieperiode van 1 november 2018 t/m 25 januari 2019. Actie: Compleet verzorgd verblijf in Villages Nature® Paris: geef uw factuurnummer door op myrenault.nl. Hieruit wordt in november, december en januari een winnaar getrokken. Voor meer informatie en alle 
voorwaarden kijk op renault.nl/wintercheck en renault.nl/actievoorwaarden.

BB154-004694-00 Adv Onderhoud Stokman Alkmaar 265x195.indd   1 01/11/2018   10:07
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HEILOO - Het einde van het jaar wordt extra sfeervol bij winkelcentrum ‘t Loo. Vanaf donderdag 
20 december wordt het Loo-plein tussen Blokker en Hema afgesloten voor verkeer en wordt er 
een schaatsbaan opgebouwd. Horeca-ondernemers uit Heiloo slaan de handen ineen en rondom de 
schaatsbaan ontstaat ‘koek-en-zopie Heiloo’. Oostenrijkse gezelligheid met houten chalets en een 
warm buitenterras, glühwein en diverse kerstkoren. En niet te vergeten een grote kerstmarkt. In de 
krant van woensdag 21 november leest u meer over dit gezellige winterse evenement.     Aangeleverde foto

Heiloo on Ice 
Sfeervolle kerstmarkt en schaatsbaan bij Winkelcentrum 't LooEen avondvullende 

ontmoeting met Onno Blom
HEILOO - De Literaire Salon 
presenteert een avondvullende 
ontmoeting met Onno Blom, de 
gelauwerde biograaf van Jan 
Wolkers. Met zijn fantastische 
en bekroonde biografie Het 
Litteken van de Dood neemt 
hij ons mee door leven en wer-
ken van deze wereldberoemde 
schrijver. Tijdens deze avond 
wordt de verfilming van Wolkers 
meest beroemde roman getoond, 
Turks Fruit.

Jan Wolkers’ kunstenaarschap 
ontstond in Oegstgeest uit een 
rebelse opstand tegen de God van 
zijn gereformeerde vader, hij bloei-
de op in Amsterdam en vond harmo-
nie op Texel. Zijn romans werden 
verguisd, bejubeld en bekroond. 
Wereldwijd werden honderdduizen-
den exemplaren verkocht van Kort 
Amerikaans, Een Roos van Vlees en 
Turks Fruit. Wolkers werd opgeleid 
als beeldhouwer. Zoals hij beeld-
houwde met woorden, zo schreef 
hij met verf.

Wolkers’ autobiografische roman 
Turks Fruit verscheen in 1969 en 
zette de brave samenleving op zijn 
kop. Jan Wolkers beschrijft in Turks 
Fruit de heftige liefde van een beeld-
houwer voor een jonge liftster. De 
roman is Wolkers’ meest gelezen 
en meest vertaalde boek en werd in 
1972 verfilmd door Paul Verhoeven, 
met Monique van der Ven en Rutger 
Hauer in de hoofdrollen. De roman 
beleefde tientallen herdrukken en 
geldt thans als een klassiek mees-
terwerk dat het veranderende 
tijdsbeeld van sociale dwang naar 
persoonlijke vrijheid markeerde. 
De film heeft maandenlang de hit-

lijsten aangevoerd en alleen al in 
Nederland 3,5 miljoen mensen naar 
de bioscopen gelokt.

Meer dan tien jaar lang werkte 
Onno Blom aan Wolkers’ biografie 
Het Litteken van de Dood. Op basis 
van een schat aan materiaal schetst 
hij een rebels, obsessief en zinnelijk 
leven in de greep van liefde en dood. 
Wolkers had onstuimige relaties met 
vrouwen en meisjes. Deze verrukke-
lijk leesbare biografie is het resul-
taat van tien jaar werk, toegang tot 
het onthullende en omvangrijke per-
soonlijke archief van Jan Wolkers 
(1925-2007) en vele interviews. Op 
19 oktober 2017, de tiende sterfdag 
van Jan Wolkers, verscheen deze 
indrukwekkende biografie over de 
beeldhouwer-schilder-schrijver, die 
het rebelse leven van een van de 
meest gehate en geliefde kunste-
naars van Nederland beschrijft. Op 
18 september 2018 wint Onno Blom 
met zijn biografie de Nederlandse 
Biografieprijs 2018.

‘Jan Wolkers door de ogen van 
zijn biograaf Onno Blom’, woens-
dag 28 november om 20.00 uur 
in de Cultuurkoepel Heiloo. De 
Literaire Salon is een samenwer-
king tussen Cultuurkoepel Heiloo, 
Eerste Bergensche Boekhandel, 
Bibliotheek Heiloo, Bibliotheek 
Kennemerwaard en Muziekschool 
Heiloo. Kaarten à € 15,- via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of bij de 
Verhalenkamer op Landgoed 
Willibrordus. Voor nadere info kunt 
u bellen met Joep van Dijk, lid van 
het bestuur Vrienden Cultuurkoepel 
Heiloo. Telefoon: 06 - 51578319. 
E-mail: joepvandijk@gmail.com.

Onno Blom, de gelauwerde biograaf van Jan Wolkers. 
                Foto: Stephan Vanfleteren

Lazy Sunday Tapas
met La Lunfardita - Tango & Manouche

HEILOO - Zondag 9 december 
word je in de Cultuurkoepel 
getrakteerd op Lazy Sunday 
Tapas met La Lunfardita – 
Tango & Manouche.

La Lunfardita is een origineel 
Spaans gezelschap met een bij-
zondere crossover van tango en 
manouche (gipsyjazz). Deze twee 
muziekstijlen vullen elkaar aan, als 
een tangodanskoppel. Carolina Eva 
Dubois uit Madrid vuurt met haar 
zang de gipsygitarist Simon ‘Gumbo’ 
Cuenca aan en brengt u direct in de 
sfeer van de danslokalen in Madrid. 
Jesús Penarando begeleidt op 
accordeon en zwiert als het ware 
rond de sturende contrabas van 
Alejandro Ollero Temprano. De vier 
muzikanten nemen het publiek mee 
van de cafés van Buenos Aires naar 
de kroegen in Parijs, van de theaters 
van Madrid naar de Cultuurkoepel 
in Heiloo met bijpassende Spaanse 

tapas verzorgd door Keuken met 
Karakter. 

Een mooi cadeau uit Spanje! 

Zondag 9 december aanstaande in 
de Cultuurkoepel Heiloo. Aanvang: 
13.00 uur. Entree: 42,50. www. 
cultuurkoepelheiloo.nl.

La Lunfardita is een Spaans gezelschap met een crossover van 
tango en manouche.         Aangeleverde foto

Jeroen van Merwijk in De Beun
HEILOO - Met Jeroen van 
Merwijk heeft De Beun op 16 
november een bijzondere caba-
retier op de planken staan.

‘Zijn genie gloeit fel in zijn liedjes. 
Fijnzinnige ironie. Compromislozer 
dan ooit.’ Als commentatoren zo 
oordelen zit het goed met Jeroen 
van Merwijk.

Van Merwijk krijgt minder publi-
citaire aandacht dan de groten van 
het Nederlandse cabaret. Dat is 
jammer, want onterecht. Hij (61) 
is misschien wat bescheiden, hij 
heeft wel een imposante staat van 
dienst opgebouwd met succesvolle 
theater- en tv-optredens met daar-
bij kwalitatief hoogstaande liedjes, 
gewonnen prijzen en gewaardeerd 
co-schrijverschap voor collega’s van 
liedteksten en van voorstellingen.

In de voorstelling ‘Lucky’ hangt 
Van Merwijk eerst de uitgebluste 
kunstenaar uit. In het tweede deel 

komt zijn alter ego ten tonele. Een 
treiterige transgender kat die de 
soms toch al niet malse uitlatingen 
van de kunstenaar nog eens dun-
netjes overdoet en de Nederlandse 

samenleving van kritiek voorziet. De 
ironie druipt ervan af. Van Merwijk 
zegt over zichzelf: “In het echt ben 
ik leuker.”

Jeroen van Merwijk.         Aangeleverde foto

 
Opbrengst collecte Brandwonden Stichting
HEILOO - De totale opbrengst van de collecte van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting, die werd gehouden van 7 t/m 13 oktober 2018 
in Heiloo, heeft het mooie bedrag van € 6823,50 opgeleverd. Het motto 
was dit jaar: ‘Weet jij wat je moet doen bij brandwonden?’ Bij deze wil de 
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers hartelijk bedan-
ken voor hun inzet en de stichting hoopt ook in 2019 weer op u te mogen 
rekenen. Helaas zijn zij nog steeds op zoek naar nieuwe collectanten en 
mensen die de regie willen nemen om alles in een van de 10 wijken te 
regelen, zodat alles op een prettige manier verloopt.  
 
Mocht u volgend jaar ook willen collecteren, bel dan 072-5338645, mail 
naar martin.j.g@kpnplanet.nl of meld u aan op  
www.brandwondenstichting.nl.
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Wij zijn 7 dagen per week geopend. Di t/m zo vanaf 12.00 uur. Ma vanaf 17.00 uur
Stationsweg 82, Heiloo - t 072 53 21 392 www.wildschutetenendrinken.nl

ALBERT HEIJN 
3-gangen 

keuzemenu
€ 42.50 

(2e menu 
is GRATIS)
Ook tijdens de

lunch te gebruiken!

HIGH
TEA

2e PERSOON 
GRATIS
€ 27,50

Gezocht
medewerkers bediening
parttime / fulltime

interesse? bel 072 532 1392
factuur@wildschutetenendrinken.nl

Bel ons voor reserveringen 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 
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*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 
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€ 4.75 
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Vanaf heden zijn wij  
dinsdags weer geopend.

Om dat te vieren hebben wij  
op de dinsdag een heerlijke  
tournedos met eigen jus, 

brood en salade voor maar 
€ 15,00

Kijk voor ons weekmenu op www.tumi.nl
Tumi gewoon weer 7 dagen  

per week geopend.

HEILOO STEMT!HEILOO STEMT!
Ondernemingsverkiezing 2018

Stem op je favoriete onderneming en win één van 

de drie prijzenpakketten t.w.v. € 150,-
samengesteld door Herberg Jan, Brasserie in ’t Groen,

Bijwaard Kappers, Fotostudio IwanBronkhorst.nl,
Henk Liefting BV, Kaptein Kaas, AliDA, APK Service en LOOkX.

Stem mee op www.ondernemendheiloo.nl/stem

 Welke onderneming wint dit jaar de Publieksprijs?

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

18 NOVEMBER 
LA DRESS BOUTIQUE
12.00-18.00 UUR

BRASSERIE IN ‘t GROEN

14 t/m 20 november

Salade met huisgerookte zalm,  
cocktail van kreeft, citrus  

hangop, kappertjes en sjalotten
**

Kalfsentrecote met sukade, crème 
van pompoen, akkerpaddenstoelen 

en jus met laurier
**

Tiramisu met mokka parfait,  
crumble en gezouten karamel

ELKE WEEK 
HET LAATSTE NIEUWS

DE MOOISTE
AANBIEDINGEN

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

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

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

Openingstijden

Vergaderingen raadscommissies

In Heiloo adviseren vier raadscom-
missies de gemeenteraad. De raads-
commissievergaderingen beginnen 
om 20.00 uur in de raadzaal (of B&W 
kamer) van het gemeentehuis en zijn 
openbaar.

Inspreekrecht
Tijdens een commissievergadering 
kunt u inspreken over onderwerpen die 
op de agenda staan of over onderwer-
pen die u onder de aandacht van de 
commissieleden wilt brengen. Wilt u 
gebruik maken van het inspreekrecht 
dan vragen wij u dit voorafgaand aan 
de vergadering telefonisch of via e-mail 
te melden aan de commissiegriffier van 
de gemeenteraad. 

Agendapunten voor de komende 
commissievergaderingen
Naast de vaste punten staat op de 
agenda:

Maatschappelijke Zaken maandag 19 
november 2018
Risicoverevening Jeugdhulp 2018 

Bestuurlijke Zaken dinsdag 20 
november 2018
-  GGD HN Zienswijze begrotingswijzi-

gingen 2018 en gewijzigde begroting 
2019

-  Tweede financiële tussenrapportage 
2018

-  Integraal Veiligheidsbeleid Heiloo 
2019-2022

-  Archiefverordening Heiloo 2018
-  Overdracht Wagenpark naar BUCH 

werkorganisatie
-  Bespreeknotitie Heiloo-2000 over 

kosten technische vragen 
-  Bespreeknotitie Heiloo-2000 over grif-

fierspool

Openbare Ruimte, woensdag 21 
november 2018
-  Bespreeknotitie over Zuiderloo, inrich-

tingsplan Westerweg 340-342
-  Bespreeknotitie over Zuiderloo, inrich-

tingsplan Hof van Sombroek
 
> Meer informatie of aanmelden 
inspreken
Wilt u meer informatie over de agenda 
of wilt u zich aanmelden om in te spre-
ken, neemt u dan contact op met de 
commissiegriffier van de gemeenteraad 
van Heiloo, via telefoonnummer 072-
5356792 of via griffie@heiloo.nl.

Onherroepelijk Uitwerkingsplan Hof 
van Sombroek te Heiloo

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heiloo maken bekend dat 
het vastgestelde uitwerkingsplan Hof 
van Sombroek vanaf 26 september 
2018 voor een periode van zes weken 
ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze 
periode is geen gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om daartegen beroep 
in te stellen bij de Raad van State. 
Daarmee is het uitwerkingsplan Hof 
van Sombroek onherroepelijk van 
kracht geworden. 

Doel van het uitwerkingsplan
Het planologisch – juridisch moge-
lijk maken van de bouw van totaal 
8 woningen op een perceel dat is 

gelegen op een perceel tussen de 
hoek Krommelaan, Groeneweg, 
Vennewatersweg te Heiloo.

Inzien via internet
Het uitwerkingsplan Hof van 
Sombroek is in te zien op de 
landelijke website www.ruimte-
lijkeplannen.nl/ NL.IMRO.0399.
UwpHofvansombroek-0401. 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Nicolaas Blokkerlaan 12, 

gewijzigd uitvoeren vergunning  
WABO17/00235 (verschuiven 
woning), ontvangstdatum 2 novem-
ber 2018,  WABO1801761;

-  Baetenburg 64, vervangen garage-
deur, ontvangstdatum 2 november 
2018, WABO1801764;

-  Baetenburg 104, plaatsen kap op 
garage, ontvangstdatum 2 november 
2018, WABO1801763.

Verleende vergunningen
U kunt tegen verleende vergunningen 
bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 
‘Bezwaar maken’.
-   De Droogmakerij 42 t/m 50 

(tegenover 37, 39, 43, 47), reali-
seren bedrijfsverzamelgebouw (4e 
fase), verzonden 7 november 2018 
(WABO1801447); 

-  Goodeslaan 15, plaatsen dak-
kapel op voor- en achterdakvlak, 
verzonden 2 november 2018 
(WABO1801080);

-  Wilgenlaan 7, vergroten woning, 
verzonden 31 oktober 2018 
(WABO1801366).

Vergunning niet vereist
-  Baetenburg 64, vervangen garage-

deur (WABO1801764).

Wijzigingen betaaldata bijstand 
(Participatiewet) en IOAW(Z)

De betaling van de uitkeringen op 
grond van de Participatiewet, IOAW 
en IOAZ van de gemeente Heiloo gaat 
veranderen. De gemeente gaat werken 
met een ander betaalsysteem. Vanaf 
januari 2019 wordt de uitkering betaald 
op de laatste werkdag van de maand. 
Dit is nu op de helft van de maand. De 
gemeente verandert de betaaldatum 
niet in een keer maar in stappen. Meer 
informatie staat op www.heiloo.nl/
betaaldata

Hoorzittingen Commissie 
voor Bezwaarschriften

De Commissie voor Bezwaarschriften 
houdt op maandag 19 november a.s. 
hoorzittingen voor de behandeling 
van bij burgemeester en wethouders 
ingediende bezwaarschriften tegen de 
volgende besluiten:

8:15 uur herziening uitkering 
Participatiewet
18.45 uur weigering omgevingsvergun-
ning voor het aanleggen van een uitrit 
op perceel Spanjaardslaan 14 naar de 
Meidoorn tegenover nummer 2.

De hoorzittingen zijn in beginsel 
openbaar. Ambtshalve of op verzoek 
van belanghebbenden kan de zitting 
om persoonlijke of andere bijzondere 
redenen besloten worden gehouden. 
De hoorzittingen worden gehouden 
in het gemeentehuis (toegang via de 
hoofdingang van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1).

Meer informatie
Voor het inzien van het bezwaar-
dossier, nadere informatie over het 
bovenstaande of de behandeling 
van bezwaar in het algemeen kunt u 
terecht bij het bezwaarsecretariaat,  
telefoonnummer 088 9097829, of email 
bezwaarsecretariaat@debuch.nl.

Het bezwaardossier van de omge-
vingsvergunning voor Spanjaardslaan 
14 ligt vanaf 1 week voor de hoorzit-
ting ter inzage bij de receptie in het 
gemeentehuis van Heiloo.

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Raad en (raads)commissies

Evenementen

Bouwen en wonen

Mededelingen

Bezwaar maken

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

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

Verleende APV vergunningen

-   Plaatsen van een autolaadkraan 
Oosterboslaan 38, 1851ZH, Heiloo 
op donderdag 15 november 2018, 
verzenddatum besluit 6 november 
2018 (APV1801001).

www.vincentkeijsper.nl

Neemt u contact met ons op 
voor een o� erte en wij geven u 
graag advies.

Binnenschilderwerk?
Tot het eind van dit jaar nog 6% B.T.W. 
voor schilderwerk (volgend jaar 9%).

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot
0251 500225 - 06 22576832
Email: info@vincentkeijsper.nl Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest

T: 0251-362065 • www.carent.nl

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

VOLG ONS OP FACEBOOK @BOEDELOPRUIMERS OF BOEDELOPRUIMERS.NL

WIJ ONTRUIMEN, VERHUIZEN SNEL EN DISCREET

MAKEN UW WONING VERKOOP KLAAR

BOEDELOVERNAME BESPREEKBAAR

UW BOEDELOPRUIMSPECIALIST!

AANVULLENDE INFORMATIE

EN/OF VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

info@boedelopruimers.nl
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Kip aan het spit
verrukkelijk…

In Heiloo alleen verkrijgbaar in Het Hoekstuk bij:

KEURSLAGER BURGER
de juiste temperatuur • heerlijk mals

 smakelijk gekruid

 * gratis parkeren * badmode * nachtmode * panty’s * ook grotere cupmaten*

HEILOO - Op 5 december 1993 ging 
mijn meisjesdroom in vervulling. Ik 
opende mijn eigen kapperszaak in 
Heiloo.

Ik kijk terug op een enerverende tijd 
waarin ik veel heb geleerd. Ik consta-
teer dat er ontzettend veel is veranderd 
in dit vak, vooral omtrent de regelge-
ving betreffende vakdiploma’s. Ik ben 
blij dat ik tot de generatie kappers 
behoor die opgeleid is als vakbekwaam 
dameskapper en barbier. Nu is er zelfs 
sprake van kapsalons en barbershops 
met personeel zonder vakdiploma’s. 
Hier geven klanten zich vaak onwetend 
over aan amateurs.

Ik geloof in scholing en bij mij in de 
zaak worden klanten professioneel 
behandeld met hoogwaardige produc-
ten door topstylisten. Daarom is mijn 
zaak succesvol en staat als rots in de 
branding op een gouden stek in Heiloo, 
waar we vooral doorgaan met waar wij 
goed in zijn.

U bent van harte welkom!

HEILOO - Op zaterdag 24 november  
organiseert woonwinkel Rozing Wonen & 
Dromen de Inspiration Tour interieurad-
viesdag.

Tijdens een persoonlijk interieuradvies van 
45 minuten (waarvoor je je vooraf dient aan 
te melden) kun je al je persoonlijke interieur-
wensen kenbaar maken en word je door een 
topstylist voorzien van een inspirerend advies. 
Na afloop ontvang je een handige ‘styleguide’ 
met jouw favoriete materialen waarmee je 
direct aan de slag kunt. Het advies (inclu-
sief styleguide) krijg je van Rozing Wonen & 
Dromen cadeau!

Ga voor meer informatie en  
aanmelding naar www.rozing.nl  
of loop even binnen: 
Westerweg 261 in Heiloo.

Interieuradviesdag bij Rozing Wonen & Dromen

Annet Haar Zaak M/V/X 25 jaar in Heiloo
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Pronk Kappers, al 50 jaar een begrip  
in Egmond en omstreken!
EGMOND AAN ZEE - Eind jaren zestig dreigde Egmond aan Zee zonder 
een herenkapperszaak te komen en dat zag Herman Pronk - in die tijd 
werkzaam in de zaak van zijn vader in Warmenhuizen - als een mooie gele-
genheid om voor zichzelf te beginnen. In 1968 kocht Herman samen met 
zijn vrouw Lisa een mooi pand aan de Voorstraat 94 in Egmond aan Zee.

Aanvankelijk runde Herman met zijn tweeën een herenkapperszaak, maar 
nadat Ria van Dam in 1976 stopte met haar damessalon, breidde Herman 
uit en voegde hij het naastgelegen woonhuis bij de zaak. Zo ontstond de 
basis van het huidige Pronk Kappers. Een heren- en dameskapsalon die 
nu met een team van 11 enthousiaste kapsters en inmiddels een tweede 
vestiging in Egmond-Binnen sinds 2010 wordt geleid door dochter Esther 
Pronk. Esther had - hoe kan het ook anders - het kappersvak al snel in de 
vingers, zij deed ervaring op bij andere kapperszaken, maar zij wist natuur-
lijk dat haar hart in de zaak van haar vader zou liggen.

Zeer succesvol 
Al 3 jaar biedt Pronk Kappers zeer succesvol abonnementen aan en kun je 
online je afspraak maken. Verder houdt ze haar team up-to-date door hen 
regelmatig cursussen te laten volgen. Recent heeft Pronk Kappers er een 
nieuwe specialiteit bij: het knippen van krullen! Kijk voor meer informatie 
op onze website: pronkkappers.nl.

Wij vieren het 50-jarig bestaan van Pronk Kappers! 
Tot eind 2018 hebben wij een geweldige actie van Kérastase: 3 haarlijnpro-
ducten afgestemd op ieders haartype in een cadeauverpakking van € 80,- 
nu voor € 50,-. Wij geven gedurende deze periode een mooi in midiformaat 
Kérastase haarverzorgingsproduct ter waarde van € 9,95 cadeau, uiteraard 
zolang de voorraad strekt!

Verkoop ook je oude wintersportuitrusting  
op de Pauw Wintersportbeurs!
HEERHUGOWAARD - Op 17 en 18 november wordt bij Pauw Recreatie 
in Heerhugowaard weer de grootste en gezelligste wintersportbeurs van 
Noord-Holland georganiseerd. En tijdens deze beurs kunnen ook par-
ticulieren hun oude wintersportuitrusting te koop aanbieden. De Pauw 
Wintersportbeurs biedt de bezoeker in gezellige winterse sferen een 
enorme collectie aan outletartikelen, zoals wintersportkleding, ski’s, snow-
boards, schoenen en accessoires.

Enthousiaste wintersporters die aan wat nieuws toe zijn, kunnen hun 
gebruikte (en gereinigde) wintersportkleding, ski’s, boards, ski- en snow-
boardschoenen, helmen, schaatsen en andere wintersportartikelen op de 
beurs laten verkopen! Geen ‘gezeur aan de deur’, maar de medewerkers 
van Pauw bepalen samen met u de prijs en Pauw Wintersport verzorgt ver-
der het gehele verkooptraject. Inbreng van de goederen kan op woensdag 
14 november van 15.00 tot 17.30 uur, donderdag 15 november van 15.00 tot 
17.30 uur en vrijdag 16 november tussen 10.00 en 12.00 uur en van 15.00 tot 
17.30 uur. De opbrengsten van de verkochte artikelen en de niet verkochte 
spullen kunnen dinsdag 20 november tussen 16.00 en 18.30 uur op de 
beurslocatie worden opgehaald.

De beursorganisatie rekent € 1,- inbrengkosten per artikel en 20% beurs-
kosten bij verkoop van het artikel. De Pauw Wintersportbeurs betaalt na 
verkoop, afwijkend van veel beurzen waar particulieren hun winterspor-
toutfit kunnen verkopen, contant geld uit. Meer informatie over de beurs 
en de beursvoorwaarden is te vinden op www.pauwrecreatie.nl.

Naast de verkoop van wintersportkleding etc. wordt er op een aantal 
stands alle informatie over de wintervakantie gegeven die je maar beden-
ken kunt. Pauw Wintersportbeurs, Pascalstraat 3 in Heerhugowaard: 
zaterdag 17 november van 09.00 - 17.00 en zondag 18 november van 12.00 
- 17.00; toegang gratis. Meer informatie www.pauwwintersport.nl.

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N Miss Bean serveert voortreffelijk  
vijfgangendiner

HEILOO - Vrijdagavond verzorg-
de Miss Bean in het kader van 
‘Nederland Leest’ een exquise 
veganistisch vijfgangendiner in 
Bibliotheek Heiloo. Een uitver-
kochte avond, die in een bijzon-
der goede sfeer verliep. 

Dit jaar is het thema van 
Nederland Leest ‘Voeding’. Miss 
Bean liet zich voor het suiker- en 
glutenvrije menu inspireren door 
vijf subthema’s: koken, gezond-
heid, milieu, cultuur & lifestyle en 
voedingstechnologie. Die thema’s 
werden tijdens het diner toegelicht 
door twee deskundigen uit Heiloo, 
Martijn Smit van The Climate 
Reality Project en orthomoleculair 
therapeute Leonie Grossenbagt.

Klimaatverandering
Martijn ging in in op de vraag hoe 

je ‘klimaatverandering een halt toe 
eet’. Bij iedere graad opwarming 
gaat de opbrengst en de kwaliteit 
van gewassen omlaag, wat uiterst 
risicovol is in combinatie met een 
toenemende wereldbevolking. Voor 
40% van de wereldbevolking is 
waterschaarste een probleem. Voor 
de productie van één kilo vlees is 
duizenden liters water nodig. Door 
geen dierlijke producten te eten 
oefen je elke dag een stevige en 
positieve invloed uit op een even-
wichtig ecosysteem.

Eet verantwoord en gevarieerd
Als orthomoleculair therapeute 

zorgt Leonie Grossenbagt ervoor 
dat je je lichaamscellen met de juis-
te moleculen voedt. Ze legde onder 

meer het verschil uit tussen het ont-
stekingsremmende Omega 3 (onder 
meer in walnoten en lijnzaad) en 
het juist ontstekingsbevorderende 
Omega 6 (onder meer in pindakaas 
en tarwe). Leonie vindt het belang-
rijk om zo gevarieerd mogelijk te 
ontbijten en te lunchen, zo krijg je 
een groter palet aan voedingsstoffen 
binnen en wordt je spijsvertering 
niet steeds door hetzelfde geprik-
keld.

Het slotwoord was aan de konin-

gin van de avond zelf, Miss Bean. Ze  
sprak in haar slotwoord de wens uit 
dat de deelnemers zich zowel men-
taal als lichamelijk gesterkt voelden 
om bewuster met voedsel om te 
gaan en wees op de vele alternatie-
ven die deze verandering een stuk 
makkelijker kunnen maken. Voor 
deze tot in de perfectie verzorgde 
avond ontvingen Miss Bean, Inge 
Fris, Leonie Grossenbagt en Martijn 
Smit een overdonderend applaus. 
Geheel terecht. Lees meer op www.
uitkijkpost.nl.

V.l.n.r.: Inge Fris, Martijn Smit, Miss Bean en Leonie 
Grossenbagt.       Foto: Renate Oranje

HEILOO - Muziek verbroedert. De Buk Danny Boogie Band geeft op 22 en 23 november twee uitver-
kochte concerten in het Zweedse Karlstad. Om eer te bewijzen aan hun grootste fan, Per Andersson, 
reizen Jos, Erwin, Nanda, Joost, Tys en Frits af naar het Hoge Noorden. De boogie verbroedert. Niet 
enkel in de Achterhoek of Heiloo, maar zeker ook in Karlstad. Het is stijf uitverkocht dus het heeft 
geen zin om de band achterna te reizen.               Aangeleverde foto

Uitverkochte concerten voor de Buk Danny Boogie Band in Zweden

 
Klaverjasdrive in De Strandwal
HEILOO - De Eerste Heilooër Klaverjasclub houdt op maandag 19 novem-
ber de maandelijkse klaverjasdrive in cultureel centrum De Strandwal, 
naast de kapel op het GGZ-terrein. Iedereen is, liefst met partner, van 
harte welkom. Er is een verloting met mooie prijzen. Bent u een regelma-
tige bezoeker en u kunt een keer niet of komt u voor het eerst, meld dit 
dan even. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De drive begint om 19.30 uur en 
eindigt om circa 22.30 uur. Inlichtingen bij Gerda (072-5123271)  
of Ria (072-5339345).
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sloggi  actie  
16  juni  t/m  3  juli

  
  

Livera  Heiloo,  ’t  Loo  6  en  Livera  Heemskerk,  Kerkweg  27  
  

sloggi  actie  
16  juni  t/m  3  juli

  
  

Livera  Heiloo,  ’t  Loo  6  en  Livera  Heemskerk,  Kerkweg  27  

sloggi actie
1 t/m 24 december 2018

Geef uw bestelling alvast door!

Ben’s  
Oliebollen

 
Tegen inlevering van deze bon:

7 olie- of 
krentenbollen  

voor € 5,- 
 

Van dinsdag tot en met zaterdag  
van 10.30 tot en met 17.00 uur,  

staan wij voor u klaar bij het  
WINKELCENTRUM ‘T HOEKSTUK

OOK VOOR BESTELLINGEN 
VOOR EVENEMENTEN EN  

BEDRIJFSFEESTEN!

✄

✄✄
w

onen&
drom

en

Westerweg 261   
1852 AG  Heiloo  
Tel (072) 5321738
www.rozing.nl

Interieuradviesdag 
Zaterdag 24 november
bij Rozing Wonen & Dromen

Nieuw interieur? 
Ontwerp het met 
je eigen topstylist Meld je aan voor dit gratis 

interieuradviesgesprek bij 
ons in de winkel of via 
www.rozing.nlOntwerp samen met 

een professionele 
binnenhuisarchitect 
de woonruimte van je 
dromen. Je ontvangt 
een sfeertekening van 
jouw kamer en concrete 
suggesties voor kleuren, 
materialen en stoffen. 

Bij ons te verkrijgen 
voor uw surprise:

KARTON
CRÊPEPAPIER

LIJM
VERF

STYROPOR
en ga zo maar door.

De pepernoten staan klaar!

Kerkweg 72  
1961 JE Heemskerk                   
Tel: 0251-241999
www.bobhes.nl

Bob Hes
Uw hobbywinkel in Heemskerk

Tel: 0251-241999
www.bobhes.nl

Paskamerplezier!
ALKMAAR - Shoppen in een lingeriespeci-

aalzaak is een beetje genieten van luxe. Geen 
gedoe met online toch weer het verkeerde 
bestellen, geen onflatterend licht of items van 
de vorige klant die nog in je paskamer han-
gen…

Wel: comfortabel passen met veel ruimte en 
persoonlijke begeleiding van een vakvrouw. 
Lingerie kopen is jezelf, of een ander, trakte-
ren op iets moois. Mooie lingerie zit niet alleen 
goed maar geeft ook (soms onbewust) een 
boost van zelfvertrouwen. Zeker als je merkt 

hoeveel beter je bovenmode zit met goed pas-
sende ondermode.

Zo’n ‘traktatie’ is niet alleen naar buiten 
wandelen met je nieuwe aankoop, ook het pas-
kamerplezier, het uitkiezen en het geadviseerd 
en geïnspireerd worden hoort daarbij. Het is 
een totaalbeleving. Die service krijg je alleen 
in een speciaalzaak. Onze gedrevenheid en 
passie, dat voel je als klant!

Dus tot ziens, de koffie staat klaar.

Cathy, Daphne en Hilda adviseren u graag.
Foto: aangeleverd
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HEILOO - De raadsvergadering van 12 
november stond in het teken van het vast-
leggen van de Belastingverordening 2019 
en er werden tal van ingediende moties 
behandeld.

Belastingverordening
De afvalstoffenheffing voor een eenpersoons-

huishouden stijgt van € 159,00 in 2018 naar € 
168,00 in 2019. Voor een tweepersoonshuishou-
den is de stijging van € 277,00 in 2018 naar € 
289,00 in 2019.

De OZB zal in 2019 te maken krijgen met 
een inflatiecorrectie van 2,3%. De tarieven voor 
rioolheffing blijven in 2019 gehandhaafd.

Anti-speculatiebeding
GHB en Heiloo Lokaal dienden een motie in 

betreffende het anti-speculatiebeding woning-
markt. Hierin verzochten zij het college met 
ingang van 2019 de benodigde maatregelen in 
te voeren die het speculeren in (nieuwbouw)
woningen tot € 325.000,00 tegengaat. Dit om 
te voorkomen dat deze woningen uit winstbe-
jag worden verkocht. Tevens verzochten de 
partijen een speciaal beleid te ontwikkelen ter 
verbetering van de positie van speciale groepen 
woningzoekenden (jongeren, starters doorstro-
mers uit sociale huurwoningen) op de woning-
markt van Heiloo.

Portefeuillehouder Rob Opdam zegt tijdens 
de vergadering van 5 november al aangegeven 
te hebben dat dit bij de woonvisie in december 
besproken gaat worden. Hij ontraadt de motie 
dan ook. Veel partijen binnen de raad willen 
graag zien hoe het college voorgaande verwerkt 
in de woonvisie en steunen de motie dan ook 
niet.

Leegloop van Heiloo
De PvdA diende een motie in betreffende de 

leegloop van Heiloo en dan met name de weg-
trekkende jongeren. De partij constateert dat in 
Heiloo het aantal inwoners in de leeftijdsgroep 
20-30 sterk achterblijft ten opzichte van het lan-
delijk gemiddelde. Vooral door de lange wacht-
tijd voor een huurwoning in Heiloo, de weinige 
starterswoningen en de treinverbindingen in de 
spits vanuit Heiloo naar Amsterdam en Haarlem 
die beter kunnen en achterblijven bij Alkmaar 
en Castricum, ziet de partij als negatieve pun-
ten voor jongeren die in Amsterdam of Haarlem 
werken of studeren.

De PvdA roept het college op een breed 
maatschappelijk representatief onderzoek te 

houden onder vertrekkende jongvolwassenen 
in de leeftijdsrange 18-30 jaar. Wat zijn hun 
beweegredenen om uit Heiloo te vertrekken? 
Als blauwdruk voor dit onderzoek kan het 
onderzoek dienen dat onlangs is gehouden in 
Egmond-Binnen onder dezelfde doelgroep.

Portefeuillehouder Rob Opdam denkt dat 
jongvolwassenen uit Egmond-Binnen andere 
redenen kunnen hebben dan de jongvolwas-
senen uit Heiloo dus hetzelfde onderzoek is 
wat hem betreft geen optie. Verder is eigenlijk 
de reden van vertrek wel duidelijk. De krapte 
op de woningmarkt voor deze groep. Daarom 
is het voorstel van verschillende partijen om 
betreffende dit onderwerp de woonvisie in 
december af te wachten.

Maaibeleid Heiloo
GBH, D66 en PvdA constateren dat het 

Planbureau voor Leefomgeving concludeert 
dat zowel het klimaat- als het landbouwbeleid 
in een beslissende fase is beland. De biodiversi-
teit in Nederland is in de afgelopen jaren in snel 
tempo teruggelopen. Met name het aantal insec-
ten (soorten) is snel afgenomen. Ook het aan-
tal weidevogels neemt af. Met momenteel één 
groenbeheerder voor de gehele BUCH maken 
de partijen zich grote zorgen. Er zou te weinig 
aandacht zijn voor het maaibeleid.

Portefeuillehouder Rob Opdam zegt juist 
trots te zijn dat Heiloo het predicaat ‘bij-vrien-
delijke gemeente’ heeft gekregen. En niet alleen 
met de bijen gaat het goed in Heiloo, ook met 
de weidevogels, aldus het CDA. Het CDA stelt 
voor met een gespreksnotie te komen. Hier 
staan partijen welwillend tegenover. Na over-
leg tussen GBH, D66 en PvdA parkeert D66 de 
steun aan de motie en wacht de gespreksnotie 
af. De motie wordt wel gehandhaafd.

Behoud stolpboerderij Lagelaan 3
GBH en D66 verzoeken door middel van een 

motie om onderzoek te doen naar alternatie-
ven om de stolpboerderij te behouden. Volgens 
partijen zijn er nog altijd twee alternatieve tra-
cés voor de afslag A9 mogelijk zodat de stolp 
behouden kan worden. Ook vinden partijen 
dat de stolp een belangrijke cultuurhistorische 
waarde heeft. Het opschorten van het project 
aansluiting A9 geeft voldoende tijd om alterna-
tieven voor het behoud van de stolpboerderij 
uit te werken.

Portefeuillehouder Fred Dellemijn geeft aan 
dat er uitgebreid aandacht is besteed aan dit 
onderwerp in de vergadering van 8 oktober 

2018. De stolp heeft geen 
monumentale status en 
het college ziet geen reden 
om verder in te gaan op de 
motie. CDA, VVD en Heiloo 
Lokaal respecteren wat in 
de raad besloten is betref-
fende de sloop van de stolp. 
Waarbij aangemerkt wordt 
dat de gemeente inmiddels 
eigenaar is van de stolp en 
mocht deze blijven staan 
deze in zo’n slechte staat is 
dat er veel geld uitgegeven 
zou moeten worden aan 
renovatie.

Kinderpardon
Heiloo-2000 en D66 roepen het college op dat 

zij bij staatssecretaris Harbers en premier Mark 
Rutte gaat pleiten voor een humaan kinder-
pardon en dat deze oproep via een persbericht 
wordt gecommuniceerd in de gemeente Heiloo. 
Inmiddels zijn er 81 gemeenten die het kinder-
pardon ondersteunen. Het college wil met de 
gemeenteraad in discussie hierover en als de 
raad zich hierover uitspreekt zal het college een 
brief doen uitgaan naar Den Haag.

Duurzaamheid 2019 - 2021
GHB en PvdA verzoeken het college om voor 

1 april 2019 een Actieplan Duurzaamheid 2019-
2021 op te stellen alsmede een uitvoeringsplan 
2019 en deze ter bespreking aan de raad voor te 
leggen.

CDA stelt voor dit raadsbreed op te pakken 
en uiterlijk begin 2019 kennis- en inspiratieses-
sies met Duurzaam Heiloo en Heiloo Energie te 
houden. Portefeuillehouder Rob Opdam wil dit 
voorstel graag oppakken.

Startersleningen
PvdA dient een motie in waarbij zij het col-

lege oproept het in Heiloo mogelijk te maken 
voor starters op de woningmarkt om een 
beroep te doen op een startersregeling. De 
partij stelt voor dat de gemeente zelf de regels 
voor het verkrijgen van zo’n lening opstelt en 
dat deze bijvoorbeeld alleen geldig zou zijn 
voor jongeren die al woonachtig zijn in Heiloo. 
Het roept bij de verschillende partijen vele vra-
gen op. Portefeuillehouder Rob Opdam wil dit 
onderwerp bespreken bij de woonvisie. Op 
deze toezegging trekt de PvdA de motie in tot 
het in de commissie besproken is.

Nieuwe ‘oude’ knotwilgen Hoogeweg
PvdA en GBH roepen het college op om 

bij de aanplant van nieuwe knotwilgen 
aan de Hoogeweg te kiezen voor oudere 
bomen in plaats van heel jonge aanplant. 
Portefeuillehouder Rob Opdam zegt dat het col-
lege zich zal inzetten voor herplant van grotere 
bomen. Hierbij moet wel rekening gehouden 
worden met het feit dat te grote kluiten proble-
men kunnen geven in de grond.

Op de kritiek van de PvdA op de commu-
nicatie met de bewoners aan de Hoogeweg 
betreffende de oude knotwilgen geeft de por-
tefeuillehouder aan dat er wel degelijk gecom-
municeerd is met de bewoners en dat deze ook 
zijn meegenomen in het gehele proces van de 
reconstructie van de Hoogeweg.

Behoud cultuurhistorische waardevolle 
groenstructuren

GBH verzoekt het college de beschermde 
status van de cultuurhistorische waardevolle 
groenstructuren waaronder de houtwallen, dui-
delijk te communiceren naar opdrachtgevers 
(bouwmaatschappijen) en inwoners en toe te 
zien op adequate handhaving van de APV op de 
bescherming van deze waardevolle groenstruc-
turen. GBH doelt hiermee op de vernietiging in 
2016 en 2017 van grote delen van cultuurhisto-
rische waardevolle houtwallen in Zuiderloo en 
Zandzoom.

Portefeuillehouder Rob Opdam doet de toe-
zegging toe te zien op de bescherming van de 
houtwallen. Niet iedere houtwal is cultureel erf-
goed. De jongere houtwallen vallen hier name-
lijk niet onder en mogen, indien nodig, wel ver-
nietigd worden.

Graag zien partijen dit onderwerp in de com-
missie openbare ruimten behandeld worden.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Belastingverordening 2019 vastgelegd

Yvonne van Stiphout doet maandelijks verslag van de 
vergadering van de gemeenteraad. Yvonne is freelance 
journalist en fotograaf. 

Duurzaam comfortabel gasloos 
wonen, het kan!

HEILOO - Zaterdag 10 novem-
ber werd voor de vierde keer de 
Duurzame Huizenroute georga-
niseerd. Deze keer konden men-
sen zich vooraf opgeven voor 
een fietstocht langs duurzame 
huizen in Heiloo. 

Tijdens de tocht kon kennis wor-
den gemaakt met de duurzame 
oplossingen van mede-Heilooërs. 
Daarnaast was in winkelcentrum ‘t 
Loo een duurzaamheidsmarkt met 
tal van ondernemers op het gebied 
van duurzaamheid.

In de winkel van Duurzaam 
Heiloo/Heiloo Energie werd zater-
dagmorgen de opening verricht 
voor de Duurzame Huizenroute. 
Uit handen van Harm Hofman 
(Duurzaam Heiloo) ontving wethou-
der Rob Opdam een exemplaar van 
het boekje ‘Duurzaam comfortabel 
gasloos wonen’. Harm: “Vaak weten 
mensen niet waar ze moeten begin-
nen met het verduurzamen van hun 
woning en willen ze alles tegelijk 
aanpakken.” Harm hoop met het 
boekje duidelijkheid te geven zodat 

mensen stapje voor stapje het tra-
ject van verduurzaming van hun 
woning in kunnen gaan.

Wethouder Rob Opdam is blij 
met het boekje voor de inwoners. 
Duidelijkheid is heel belangrijk. De 
wethouder gaat binnenkort weer 

met Duurzaam Heiloo om de tafel 
zitten. Nu er structureel budget op 
de begroting staat bij de gemeente 
Heiloo hoopt de wethouder voortva-
rend bezig te gaan met het verduur-
zamen van woningen in Heiloo.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Wethouder Rob Opdam ontvangt uit handen van Harm Hofman 
het boekje ‘Duurzaam comfortabel gasloos wonen’. Geheel rechts 
Rob van der Wal.     Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Op zaterdag 10 november vierde Muziekvereniging 
Eensgezindheid haar 120-jarig jubileum met een geslaagd jubile-
umconcert onder leiding van Frank Bollebakker. Met muziek in 
verschillende stijlen uit verschillende jaren werd er in Fletcher 
Heiloo een leuk tijdsbeeld gegeven. Mede door de originele pre-
sentatie en de bijdrage van de Groningse band Par-3 werd het 
voor het publiek een interessante en gezellige avond die tot in de 
late uurtjes voortduurde.        Foto: Jack Schaap

Geslaagd jubileumconcert Eensgezindheid



U I T K I J K P O S T 161 4  N O V E M B E R  2 0 1 8  



U I T K I J K P O S T 171 4  N O V E M B E R  2 0 1 8  

Highlow Rangers overhandigen 
cheque aan de Vrienden van De Loet

HEILOO - Dinsdagmiddag 30 
oktober kwamen zes Highlow 
Rangers op motoren naar 
Woonzorgcentrum De Loet. 
Alex van der Horst van de 
Highlow Rangers overhandigde 
een cheque van € 1.000 aan de 
Stichting Vrienden van De Loet.

De Highlow Rangers organiseer-
den op 23 juni een toertocht voor 
motorliefhebbers en toerfietsers. 
De tocht had twee goede doelen. 
Het eerste goede doel was het 
Nepal Education Program, waar 
een cheque van € 500 naartoe gaat 
en het andere goede doel was de 
Stichting Vrienden van De Loet en 
Overkerck.

In oktober 1999 zijn de Vrienden 
van De Loet en de Vrienden van 
Overkerck gefuseerd. Hieruit is een 
zelfstandige Stichting Vrienden van 
De Loet en Overkerck ontstaan. 
Deze stichting tracht samen met 
medewerkers en vrijwilligers het 
leefklimaat in de twee verzorgings-
huizen te bevorderen. Met het geld 
van de Stichting Vrienden van De 
Loet en Overkerck wordt in De Loet 
onder andere de wekelijkse zang-
middag bekostigd. Ook een deel van 
de prijzen van de bingo worden hier-
van betaald. Activiteitenbegeleidster 
Marjon Seekles: “Voor bewoners 
is het geweldig om iedere week te 
kunnen zingen. Vaak gebeurt dit 
onder begeleiding van een pianist. 
Iedere laatste dinsdagmiddag van 
de maand draaien wij plaatjes waar-
bij de bewoners mee kunnen zingen. 
Muziek maakt de mensen vrolijk! 

Ook koop ik van het geld dat wij 
krijgen lekkere hapjes, bijvoorbeeld 
slagroomsoesjes voor bij de koffie. 
Bewoners van de Amberhof maken 
hier ook gebruik van. In de huiska-
mer van de dementerenden wordt 
van het geld ook iets lekkers geser-
veerd. Juist die kleine extraatjes, 
het gehele jaar door, zijn belangrijk 
voor de bewoners. Het schept gezel-
ligheid.”

Vorig jaar werden oer-Hollandse 
themaweken georganiseerd. Voor 
dit soort evenementen is veel geld 
nodig. Daarom is de stichting heel 
blij met de cheque die de Highlow 

Rangers overhandigden. “Hiermee 
kunnen weer een hoop leuke acti-
viteiten worden georganiseerd,” 
aldus voorzitter Henk van der Werf. 
Penningmeester Jan Bras van de 
stichting: “We hebben alleen nog 
meer sponsors nodig om de pot te 
vergroten. Jaarlijks gaat er tussen 
de € 5.000 en € 10.000 naar activitei-
ten die georganiseerd worden.”

Mocht u zich willen aanmelden 
als sponsor of informatie willen dan 
kunt u contact opnemen met Henk 
van der Werf, telefoon 072-5335150.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Uitreiking cheque aan de Stichting Vrienden van De Loet. 
V.l.n.r.: Henk Kaandorp, Barre Dekker, Marcel de Winter, Alex 
van der Horst, Henk van der Werf, Jan Bras, Ruud Bruin en  
Mike van Wieringen.     Foto: STiP Fotografie

Dick Tromp (midden) reikt de sleutel uit aan de heer en 
mevrouw Tambach en de zusjes Molenaar.      Aangeleverde foto

Sleutels voor bewoners 
Oostweide

HEILOO - Op woensdag 7 
november werd er symbolisch 
een enorme sleutel uitgereikt 
aan de nieuwe bewoners van 
Oostweide in Heiloo.

Dick Tromp, directeur-bestuur-
der van Kennemer Wonen, heette 
de familie Tambach en de zusjes 
Molenaar van harte welkom. Het 
was nog even spannend wanneer de 
nieuwe bewoners hun intrek kon-
den nemen. In augustus leek het er 
namelijk op dat de nutsbedrijven 
niet op tijd klaar zouden zijn, wat 
een vertraging van maanden zou 
kunnen betekenen. Uiteindelijk viel 
het mee en werden deze week alle 
36 huurwoningen, waarvan 20 twee-
kamerappartementen en 16 drie-
kamerappartementen, opgeleverd. 
De betaalbare huurappartementen 
worden bewoond door verschil-

lende types bewoners, van (jonge) 
starters tot senioren.

Betaalbaar en toegankelijk
Op het voormalig industrieter-

rein Oosterzij zijn Bouwbedrijf 
Henselmans en Aannemingsbedrijf 
Dekker Bouw en Infra in juni 2017 
gestart met de bouw van in totaal 
103 woningen. Kennemer Wonen 
heeft hiervan 36 huurwoningen 
in haar bezit. Met de toevoeging 
van deze 36 appartementen wordt 
voorzien in de behoefte aan sociale 
woningen in Heiloo, waarbij toegan-
kelijkheid een belangrijke rol speelt. 
In het complex is een lift aanwezig, 
zijn alle vertrekken in de woning 
zonder traplopen bereikbaar en zijn 
er geen drempels aanwezig. Tevens 
zijn de huurwoningen voorzien van 
zonnepanelen en is er een overdekt 
binnenterrein voor het parkeren.

Hilde Belleman exposeert 
bij de Hema

HEILOO - Loop eens binnen in 
de gezellige koffie- en lunch-
room van de Hema in Heiloo. 
Er zijn schilderijen te zien van 
Hilde Belleman-De Coene uit 
Egmond aan den Hoef.

Het Toscaanse landschap is het 
hoofdthema, een plek waar velen 
hun zomervakantie doorbrengen. 
Een klein uitstapje wordt gemaakt 
naar het strand van Egmond, waar 
Hilde op zomerse dagen met aquarel 
vele onwetende modellen op papier 
vastlegt. Binnen werkt ze met acryl, 
een schildersmedium dat vrij snel 

verwerkt en bewerkt kan worden. 
Ze gebruikt de zomerse taferelen en 
fotomateriaal als leidraad. Het kleu-
renspectrum is enorm en van groot 
belang bij het creëren van de schil-
derijen. Ze werkt met sprekende, 
vrolijke tinten. De werken zijn figu-
ratief en behoeven eigenlijk geen 
uitleg.

U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen bij de Hema 
in Heiloo, de werken zijn te zien tot 
eind februari 2019. Meer zien? Kijk 
eens op www.bellemanhilde.nl.

Het werk ‘Vanaf duin’ van Hilde Belleman.      Aangeleverde foto

Herfstwandeling in Heilooërbos
HEILOO - In november laten de 
meeste loofbomen hun bladeren 
vallen. Dat doen ze als voorbe-
reiding op de winter; een soort 
winterslaap, zou je kunnen zeg-
gen. Hoe dat precies zit en hoe 
dat in z’n werk gaat? 

Dat wil de IVN-natuurgids u, 
naast allerlei andere dingen, graag 
vertellen als u meeloopt met de 
maandelijkse natuurwandeling in 
het Heilooërbos op zondagmorgen 
18 november. Zoals gewoonlijk is de 
start om 10.00 uur bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg en de 
wandeling duurt ongeveer twee uur. 
Een donatie (richtlijn 2,50 euro) 
wordt op prijs gesteld. Voor nadere 
inlichtingen kunt u mailen naar 
IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen: 
072-5325110. Opgave vooraf is niet 
nodig. Zie ook: www.ivn.nl/nkl/.

Kleurenpracht in het bos.      Foto: Paul ten Have

Workshop omgaan met ongewenst gedrag
HEILOO - Het Vrijwilligers 
Informatie Punt Heiloo en de 
Vrijwilligersacademie BUCH 
organiseren een workshop over 
omgaan met ongewenst gedrag 
binnen de organisatie. Deze 
workshop wordt kosteloos aan-
geboden aan vrijwilligersorga-
nisaties en verenigingen in de 
BUCH-gemeenten.

Overal waar mensen samen-
komen ligt het risico van onge-
wenst gedrag op de loer. 
Vrijwilligersorganisaties en sport-
verenigingen vormen daarop jam-
mer genoeg geen uitzondering. 
Denk daarbij aan pesten, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, rod-
delen, discriminatie of machtsmis-
bruik. Het is goed wanneer je weet 

wat je moet doen als zich zoiets 
voordoet.

Tijdens de workshop worden 
waardevolle handvatten aangereikt. 
Aan de orde komen risico’s, sig-
naleren, het voorkomen van onge-
wenst gedrag en wat je kunt doen 
om goede afspraken hierover te 
maken binnen de organisatie/ver-
eniging. Je krijgt informatie over het 
beleid van de BUCH-gemeenten, de 
ondersteuningsmogelijkheden via 
de steunpunten vrijwilligerswerk en 
het gebruik van de tools ‘In veilige 
handen’ en ‘Veilig sportklimaat’.

De workshop vindt plaats 
op woensdag 28 november van 
19.30 - 21.30 uur in het Trefpunt, 
Abraham du Bois-Hof 2 in Heiloo. 

De training wordt verzorgd 
door de Vrijwilligersacademie 
i.s.m. Loek Stam, projectleider 
Vrijwilligerspunt West-Friesland. 
Meer informatie en opgeven via de 
Vrijwilligersacademie: www.vrijwil-
ligersacademiebuch.nl. 

Voor meer informatie kan ook 
contact worden opgenomen 
met Sigrid Wijsman, s.wijsman@ 
vipheiloo.nl, tel.: 06-48500912.
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Prettig thuis. . . 

. . . met wat hulp!

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
Lid worden of meer informatie? Bel 088 – 995 88 22 of kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice 
Voor 2019 bedraagt het lidmaatschap € 22,75 en geldt voor het hele huishouden.

Word lid en ontvang een gratis kussen t.w.v. € 24,95!
Het aanbod van ViVa! Ledenservice zorgt ervoor dat u wat uit handen kunt geven en prettig zelfstandig thuis kunt blijven 
wonen. Een kleine greep uit ons aanbod: 
belastinghulp collectieve (zorg) verzekeringen kapper en pedicure aan huis maaltijdservice personen alarmering thuiszorgwinkel 
sport- en fi tness centra gratis loophulpmiddelen en nog veel meer…

Stuur mij meer informatie over het lidmaatschap en ik ontvang bij aanmelding het gratis kussen:

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PC Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stuur deze bon in een gesloten envelop retour naar: ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504, 1940 WB in Beverwijk.

✃

Op een interactieve avond vertellen 

we ouders over bijv. BSG-uren 

(keuze-uren), digitaal onderwijs, 

gepersonaliseerd leren, 

mentoraat, projecten en het 

excellentprogramma.

Donderdag 22 november 2018 en 
maandag 14 januari 2019 

aanvang 19.30 uur

Wil je de BSG-sfeer wel eens proeven? 

Kom dan naar onze Open dag. 

Kijk rond, volg leuke lessen en 

stel alle vragen die je maar wilt! 

Je ouders mogen natuurlijk ook mee!

Vrijdag 8 februari 2019 
van 15.30 tot 20.30 uur

Opgeven kan op de website van de BSG. 

Je volgt per middag één workshop en kunt 

meerdere woensdagmiddagen deelnemen.

Je kunt kiezen uit de domeinen:

• Science  • Kunst  • Woord  • Wereld

14, 21 en 28 november 2018 
om 15.00 uur 

16, 23 en 30 januari 2019 
om 15.00 uur 

6, 13 en 27 februari 2019 
om 15.00 uur

Ontmoetingsavonden
ouders

Open dag

Leerlingmiddag

Meer weten:

De BSG is een bruisende en veilige school aan 
de rand van het Bergerbos, waar leerlingen 
uit de hele regio naar toe komen. Persoonlijke 
aandacht en interesse in elkaar maken van onze 
school een betrokken school, waar aandacht is 
voor kunst, cultuur en exacte vakken en waar 
projectmatig gewerkt wordt, onder andere met 
digitale middelen. We bieden workshops, stages, 
sportprogramma’s, debatten, onderzoeken, 
buitenlandreizen, een excellentprogramma en 
nog veel meer zaken waarmee leerlingen zich 
kunnen onderscheiden. Op de BSG duurt de 
brugperiode twee jaar. Dan heb je genoeg tijd 
om erachter te komen of je op het goede niveau 
zit. We bieden drie niveaus aan: mavo/vmbo-tl, 
havo en atheneum. De BSG leidt leerlingen op tot 
kritische en verantwoordelijke burgers en staat 
voor een goede kwaliteit van onderwijs, waarbij 
de leerlingen een zo hoog mogelijk diploma 
halen.

Daarom
kies je voor 

de BSG

Berger Scholengemeenschap
Rondelaan 34
1861 ED Bergen

          (072) - 589 41 18

          info@berger-sg.nl

          www.berger-sg.nl

          @bergerscholengemeenschap

          @bergerscholengemeenschap

f

Zelf
 kiezen!
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Ben jij al klaar om je surprise te maken?       Aangeleverde foto

Het is weer tijd voor  
surprises maken

UITGEEST - Wat hoort er 
bij Sinterklaas? Natuurlijk,  
surprises! 

Vorig jaar hadden we de M&M 
surprise. Twee halve eieren of bal-
len van styropor (piepschuim) geel 
of rood verven, twee halve balle-
tjes styropor eronder plakken en 
je hebt de gele of rode M&M. Zo 
kan je van karton ook hele leuke 
surprises maken, bijvoorbeeld het 
boek van Sinterklaas, een toffee of 

een verfkwast. In onze winkel heb-
ben we allerlei soorten lijm, karton, 
styropor, crêpepapier, verf en nog 
veel meer materialen om een mooie 
surprise te kunnen maken. Hebt u 
vragen over een surprise? Wij pro-
beren u te helpen om uw surprise zo 
mooi mogelijk te maken. Maar houd 
er wel rekening mee dat ook wij niet 
alles kunnen bedenken.

Bob Hes, Kerkweg 72, 1961 JE 
Heemskerk, 0251-241999, www.
bobhes.nl.

Spectaculair Music Gala  
van Lamoraal van Egmont

EGMOND AAN DEN HOEF - 
Lamoraal van Egmont heeft 
afgelopen zaterdag 10 november 
groots uitgepakt met het Fysio 
Ronde Music Gala.

In de sfeervolle Zuiderduinzaal 
heeft het publiek enorm genoten 
van een verrassend en afwisse-
lend programma van klassiek tot 
hedendaagse popmuziek. Het was 
een optreden van het orkest, maar 
ook vocale solisten Marco Smidt 
en Diana Hof (met achtergrond-
koor), en instrumentale solisten 
als Okke Wittebrood (bugel), Kate 
Horstman (viool) en Koen Alvarez 
(gitaar) hebben prachtige nummers 
uitgevoerd en het publiek geraakt. 
Speciale gast Jennie Lena, finaliste 
van The Voice of Holland, heeft 
onder begeleiding van het orkest de 

zaal overweldigd met haar krachtige 
stem. Ze liet het publiek opstaan om 
mee te swingen en heeft daarmee de 

avond compleet gemaakt. Het Music 
Gala van Lamoraal van Egmont was 
een spektakel.

Okke Wittebrood op de bugel soleert tijdens het Gala het  
nummer ‘Sorry’ van Kyteman.    Foto: Nathalie Peters Koopmans

Savoy Jazzband bij Jazz 
Session Club Vredeburg

LIMMEN - De Savoy Jazzband 
staat zondag 18 november 2018 
vanaf 16.00 uur op de planken in 
Vredeburg.

Opgericht in september 2009 door 
een aantal doorgewinterde jazzmu-
zikanten, is de naam van de band 
afgeleid van de beroemde danszaal 
in New York ‘The Savoy Ballroom’. 
Hier werd zowel zwart als blank 
publiek toegelaten, iets wat in die 
tijd niet gebruikelijk was. De naam 
past goed bij de band omdat de 
leden er - ondanks het verschil in 
karakter en klank - een mooi geheel 
van kunnen maken.

Savoy is geen ‘oude stijl’ band, het 
repertoire van de band is zeer breed. 
Er wordt aandacht besteed aan 

bekende en minder bekende songs 
uit onder andere het American 
Songbook, maar er worden ook 
eigen arrangementen gespeeld van 
nummers van o.a. The Beatles en 
Sting. De nummers behouden hun 
betekenis, maar worden soms in 
een andere maatsoort, vorm, tempo 
of sfeer neergezet zodat er een ver-
rassend effect ontstaat.

De band past zich qua volume en 
repertoire aan de locatie en gelegen-
heid aan. Niets hoeft, maar meezin-
gen mag! Dansen ook! De bezetting: 
Francina van Batum (zang), Marian 
Huiberts (saxofoon en zang), Hans 
Gosselink: toetsen, hammondorgel), 
Rieks Schreuder (bas, contrabas), 
Cees van Nieuwburg (drums en 
zang).

De Savoy Jazzband.         Aangeleverde foto

Sint–Nicolaas en Zwarte Piet stomen 
op naar Akersloot

AKERSLOOT – Een dag na de 
landelijke aankomst van Sint-
Nicolaas zal hij een bezoek 
brengen aan Akersloot. Op 
zondag 18 november zal Sint-
Nicolaas samen met zijn Pieten 
om ongeveer 12.00 uur met zijn 
lokale boot de Ostara jachtha-
ven A.R.Z.V. binnenvaren. 

De Ondernemers Vereniging 
Akersloot (OVA) prijst zich weer 
gelukkig met de komst van de Sint. 
Het jaarlijks terugkerende evene-
ment is het paradepaardje van de 
OVA. Na het feestelijke onthaal in 
de haven onder begeleiding van 
dweilorkest Laadoeie zal Sint-
Nicolaas zich door Akersloot laten 
rondrijden. Daarna brengt hij rond 
12.30 uur een bezoek aan de katho-
lieke kerk van Akersloot. Daar zit 
de sfeer er goed in, want de aanwe-
zige band zal zeker de stemmen al 
hebben losgemaakt. Sint-Nicolaas 
zal bij zijn intrede dan ook uit volle 
borst worden toegezongen. Ook 
burgemeester Toon Mans en pastor 

Hudepohl zullen de Sint namens 
de gemeente en kerk in Akersloot 
begroeten. Alle kinderen die een 
tekening of ander werkstukje voor 
de Sint gemaakt hebben, kunnen 

deze aan de Pieten overhandigen 
tijdens de intocht. Voorzie deze wel 
van je naam en adres, want mis-
schien win je wel een prijs voor de 
mooiste tekening.

Een feestelijk onthaal in de haven van Akersloot.     Aangeleverde foto

Aquarius brengt nieuwe musical
AKERSLOOT - Na het succes 
van The Passion afgelopen jaar, 
maakt het Aquariuskoor uit 
Akersloot zich op voor een nieu-
we musical.

Corrie Kerssens–Kaptein is 
wederom schrijver en regisseuse 
van het stuk. “Wij zijn al weer een 
poos aan het repeteren voor de 
musical Maria en Jozef 2.0. Een 
bekend verhaal in een modern jasje, 

zoals u van ons gewend bent,” ver-
telt Corrie. Corrie heeft het verhaal 
een eigentijdse twist gegeven, en 
ook de muziek bestaat uit bekende 
Nederlandstalige popsongs, van Ali 
B tot De Dijk, met toepasselijke tek-
sten. Voor deze gelegenheid is het 
koor weer uitgebreid met project-
leden, die voor aangename variatie 
zorgen.

Het plezier van zangers, muzikan-
ten, spelers en begeleiding spat er 

vanaf! Zij hebben er zin in, u toch 
ook? Het Aquariuskoor bezorgt u 
graag een heel plezierige avond in 
december! De voorstellingen zijn in 
de R.K.-kerk Sint Jacobus Major in 
Akersloot op zaterdag 8 december, 
vrijdag 14 december en zaterdag 
15 december! De voorstelling start 
om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 
19.30 uur. Kaarten à € 6 zijn te koop 
bij Novy Velzeboer, Julianaweg 40 
te Akersloot.

Het Aquariuskoor maakt zich op voor een nieuwe musical.            Aangeleverde foto
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Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

Heiloo
Voor dames en heren, schakel en automaat
Hoogeweg 17
1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.

Kennemerstraatweg 189, 1851 BE Heiloo T 072 5331818 / info@toyota-heiloo www.debruijnblokker.nl

AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

KENNEMERSTRAATWEG 189, 
HEILOO, 072 533 1818
INFO@TOYOTA-HEILOO.NL

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

Wolvenkoog 5 | 1822 BE Alkmaar | T 072 564 2076 | W haardencentrumalkmaar.nl

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

D O M E I N V A S T G O E D A D V I E S

T E L E F O O N ( 0 7 2 )  5 3 2 1 7 2 1

I N T E R N E T W W W . D O M E I N V A S T G O E D . N L Groot Barlaken 52 - 1851 GD Heiloo

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

Lamoraalweg 69-ind.ter. ”de Weidjes” Egmond a/d Hoef

• Schouwen - Haarden - Kachels.
• Op hout, gas, gel en elektrisch gestookt!
• Zowel voor ’n modern eigentijds als 

voor ’n romantisch of klassiek interieur!
• Maatwerk is onze specialiteit.

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

DE HOVENIER IN 
UW GEMEENTE
DIRK-JAN BEST 
Voor vakwerk op hoog niveau

Holleweg 87 - 1851 KE HEILOO, mobiel: 06 502 33809

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

€ 35,00 
Tweede plaatsing € 20,00 ex. BTW.

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

Telefoon 06 - 42 41 71 10
Laan van Muijs 24, 1852 RD Heiloo

www.vrolijk-stucadoor.nl

WWW.CHIELOUDEJANS.NL
MAIL@CHIELOUDEJANS.NL

 

ZEVENHUIZERLAAN 95
1851 MT HEILOO •  TEL. 072 5336473

Bent u toe aan een renovatie/verbouwing van uw woning, wij van 
Aannemersbedrijf Danny Teerenstra denken mee en helpen u graag verder

Of het nou gaat om het plaatsen van een dakraam of om een complete 
verbouwing, aanbouw keuken en badkamer, renovatie. Dan bent uw 

bij Aannemersbedrijf Danny Teerenstra aan het goede adres. 
Lid van Bouwgarant en bouwend Nederland, alleen voor kwaliteit.

Voor meer informatie: zie onze website of bel ons. Tel. 025-1670037

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen 
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 / 072-5051337

Graszoden
Tuinaarde 1e kwaliteit!  Potgrond, 
Tuinturf, Zand, Compost, Vulgrond !

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 / 072-5051337

Als kwaliteit een ról speelt...Tevens gazonaanleg

SHOES van den Broek
Simply better walking!

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum | T 0251-650190

www.shoesvandenbroek.com

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

Molenwerf 17, UITGEEST- (0251) 31 41 81 - zonluik@ambiance.nl

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

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

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

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

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

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

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

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

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

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

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

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

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

Als het écht lekker moet zijn!

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

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

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

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

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

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

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

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

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

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 
072 533 0439

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

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

HET ADVERTEREN OP DEZE PAGINA LEGT U VOOR MIN.
 EEN HALF JAAR VAST. PAGINA VERSCHIJNT MIN. 2X P/MND.

1E PLAATSING E 40,- | 2E PLAATSING E 25,- | 3E PLAATSING E 10,- 
PRIJZEN ZIJN EXCL BTW EN PER MAAND

Een afspraak is
snel gemaakt!
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Beide GTH-teams naar NK 
trampolinespringen

HEILOO - Zaterdag werd de 
tweede plaatsingswedstrijd 
trampolinespringen voor teams 
gehouden. Beide teams van 
Gymnastiek- en Turnvereniging 
Heiloo (GTH) hebben uitste-
kend gepresteerd. 

Het team bestaande uit Floortje, 
Lieke, Felice, Silke en Mila wist 
zich naar de tweede plaats te sprin-
gen. Het andere team bestaande 
uit Khee, Sjoerdje, Elise, Sheila en 
Brechtje werd ruimschoots eer-
ste. Met de resultaten van de eer-
ste plaatsingswedstrijd en deze 
wedstrijd hebben beide teams zich 
geplaatst voor het NK teams.

Naast de teamwedstrijd werd er 
ook individueel gesprongen door de 
meiden. Als eerste kwam Floortje 
in actie, zij sprong een mooie ver-
plichte oefening. Gelijktijdig spron-
gen op de andere trampoline nog 
vier meiden van GTH. Zowel Khee, 
Elise, Sjoerdje als Sheila wisten 

zich te plaatsen voor de finale, in de 
finale lieten ze allemaal een goede 
keuzeoefening zien en ze sprongen 
zich allemaal naar het podium. Bij 
de jeugd kreeg Sjoerdje het brons, 
Elise het zilver en Khee het goud. 
Ook Sheila sprong zich naar het 
goud bij de junioren. In blok twee 
sprongen pupillen Lieke en Felice. 
Felice liet een mooie verplichte 
oefening zien. Lieke wist zich met 
twee sterke oefeningen te plaatsen 
voor de finale en werd hier vierde. 
Op de andere trampoline sprongen 
de junioren en senioren de wed-
strijd, Silke scoorde voor twee keu-
rige oefeningen mooie punten. Mila 
sprong haar keuzeoefening sterk en 
scoorde hoge punten. Beide mei-
den gingen door naar de finale. Ook 
Brechtje wist zich voor de finale te 
plaatsen met twee strakke oefenin-
gen in de voorronde. In de finale 
sprongen de meiden goed: brons 
voor Mila, brons voor Brechtje en 
goud voor Silke. Voor meer info: 
www.gthgymnastics.nl.

V.l.n.r. achter: Silke, Brechtje, Khee, Elise en Mila. V.l.n.r. mid-
den: Floortje, Felice en Lieke. V.l.n.r. voor: Sjoerdje en Sheila.
             Aangeleverde foto

RunX Parkloop
HEILOO - Bij Atletiekvereniging 
Trias (Maalwater 1 in Heiloo) 
vindt op zondag 25 november 
de RunX Parkloop plaats, de 
3e cross in het Runnersworld 
Haarlem Crosscircuit 2018/19. 
Er kunnen verschillende afstan-
den worden gelopen van 1,5 - 9 
km.

Het tijdschema ziet er als volgt 
uit:
- 10.30 uur G-atleten 1100 m;
- 10.45 uur pupillen 1450 m;
- 11.00 uur C en D 2000 m;
- 11.15 uur A en B en senioren  
  3500 m Sprintcross;

- 11.40 uur vrouwen 6200 m;
- 11.40 uur mannen 9000 m.

Individuele categorieën:
Pupillen, CD-junioren meisjes en 
jongens apart.

Sprintcross voor AB-junioren en 
senioren (junioren geboren in 2000, 
2001, 2002 of 2003), meisjes en  
jongens apart.

Je kunt je inschrijven op www.
inschrijven.nl, zoek naar RunX 
Parkloop. Op de dag zelf kun je je in 
het clubgebouw opgeven voor een 
run. Zien we je dan?

De RunX Parkloop.         Aangeleverde foto

Wethouder haalt tennisracket van  
zolder tijdens Week van Respect

HEILOO - De week van 5 tot 
11 november was de Week van 
Respect. Ook de gemeente 
Heiloo deed mee. Wethouders 
gaven deze week gastlessen op 
een basisschool en een sport-
club.

De Week van Respect wordt geor-
ganiseerd door de REF (Respect 
Education Foundation). De REF 
werkt sinds 2006 aan inclusief bur-
gerschap: een veilige samenleving 
waarin jongeren zich thuis en geres-
pecteerd voelen. Het is van groot 
belang dat jongeren bijdragen aan 
de maatschappelijke verankering 
van een sociaal veilige omgeving, 
waarin plek is voor iedereen, onge-
acht afkomst, sekse, huidskleur, 
seksuele geaardheid of geloof, 
en waar iedereen deelneemt. In 
heel Nederland is deze week extra 
veel aandacht door bijvoorbeeld 
het geven van gastlessen op scho-
len en sportclubs door bekende 
Nederlanders.

In Heiloo gaf wethouder Rob 
Opdam dinsdag 6 november een 
gastles op de tennisbaan. Gewapend 
met zijn eigen tennisracket en in 
trainingspak kwam de wethouder 
naar de tennisbanen van tennisver-
eniging De Dors. Samen met cli-
enten van de GGZ speelde hij een 
aantal tenniswedstrijdjes. Ongeveer 

12 cliënten zijn iedere dinsdag 
van 17.00 - 19.00 uur te vinden op 
de tennisbaan. Onder begeleiding 
van regiocoördinator ‘Aangepast 
Sporten’ Pascale de Hoogh slaan zij 
iedere week, weer of geen weer, een 
balletje met elkaar. Pascale: “Allen 

zijn zeer gemotiveerd. Zelfs als er 
een pak sneeuw op de baan ligt 
gaan ze nog door met spelen. Het 
komt bijna nooit voor dat we binnen 
spelen, vorige week was een van de 
weinige keren”.

Wethouder Rob Opdam, uiterst links, speelt een wedstrijdje met 
cliënten van de GGZ.     Foto: STiP Fotografie

Inschrijving Midwinterduinloop 
geopend

EGMOND-BINNEN - Op 
zaterdag 8 december orga-
niseert Le Champion de 
Midwinterduinloop in Egmond-
Binnen, met afstanden van 7,6 
en 16,8 km. 

Het parcours door het prachtige 
duingebied gaat over verharde en 
onverharde wegen en over een deel 
van het Egmond Halve Marathon-
parcours. De winnaars per afstand 
bij zowel de vrouwen als de man-
nen komen in aanmerking voor de 
prijzen, beschikbaar gesteld door 
Runnersworld Zaandam. De start 
van beide afstanden is 650 meter 
van Dorpshuis De Schulp om 11.00 
uur.

Inschrijven
Inschrijven voor de Midwinter-

duinloop is nu al mogelijk bij 
Runnersworld in Zaandam, Haarlem 
en Alkmaar. Ook kan je op zaterdag 
8 december vanaf 9.30 uur inschrij-
ven in de sporthal van Dorpshuis 
De Schulp in Egmond-Binnen. Het 
inschrijfgeld voor beide afstanden 
bedraagt 6 euro, dit is inclusief duin-
kaart. Er kan contant of met pin 
betaald worden. Je kan niet online 
inschrijven.

Bereikbaarheid
Vanwege beperkte parkeergele-

genheid wordt i.v.m. de overlast van 
vorig jaar, aangeraden om - indien 
mogelijk - met de fiets te komen. 
Wie toch met de auto komt, wordt 
begeleid naar de parkeerplaats van 
de PWN en Gasterij Nieuw Westert 
aan de Oude Schulpweg, alsook 

naar de parkeerplaats van de cam-
ping aan de Sint Adelbertusweg. 
Het is daarvandaan zo’n 15 minuten 
lopen naar de sporthal.

Informatie via www.lechampion.
nl/evenementen of trimloopcommis-
sie@lechampion.nl.

Het parcours van de Midwinterduinloop gaat door het prachtige 
duingebied.          Aangeleverde foto

 
Paul Pesser darttoernooi in het Oosthonk
HEILOO - Dartvereniging Oosthonk houdt op zaterdag 17 november 
voor de negende keer het Paul Pesser darttoernooi. Het toernooi wordt 
gespeeld op de geboortedag van Paul Pesser, de 
man die alle Oosthonkers inspireerde en 
dat tot op de dag van vandaag eigenlijk 
nog steeds doet. Deelname als altijd  
€ 5,-, aanvang 20.00 uur, de deur gaat 
een uurtje eerder al open. Naast 
mooie prijzen zijn er punten te ver-
dienen voor de Sportwereld Heiloo 
ranking en voor de best presterende 
dame en heer een vermelding op de  
plaquette van dit toernooi.

kijk ook op www.uitkijkpost.nl

ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht

Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Bel donderdag tot 12.00 uur: 

0226 33 10 20 (rodi verspreiding bv)

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

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

J A A R G A N G  78 ·  N U M M E R 

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

J A A R G A N G  82 /  N U M M E R  28
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

a d v e r t e n t i e

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

a d v e r t e n t i e

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!

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

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

J A A R G A N G  78 ·  N U M M E R 

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

J A A R G A N G  82 /  N U M M E R  7

Heiloo 3

Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

a d v e r t e n t i e

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck

1 7  F E B R U A R I  2 0 1 6

Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 33 10 20
(Rodi verspreiding bv)
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

a d v e r t e n t i e

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 33 10 20
(Rodi verspreiding bv)
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

a d v e r t e n t i e

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!

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

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

K I J K  O O K  O P  W W W . U I T K I J K P O S T . N L

J A A R G A N G  78 ·  N U M M E R 

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

K I J K  O O K  O P  W W W . U I T K I J K P O S T . N L

J A A R G A N G  82 /  N U M M E R  29

Heiloo 9

De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!

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

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

J A A R G A N G  78 ·  N U M M E R 

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

J A A R G A N G  82 /  N U M M E R  7

Heiloo 3

Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

www.uitkijkpost.nl 
ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht
Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

www.uitkijkpost.nl 
ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht
Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

a d v e r t e n t i e
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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

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

laat je groeienwww.fortekinderopvang.nl

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

Huisontruimingen &
Seniorenverhuizingen

BEZEMSCHOON OPLEVEREN 

VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef 

kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL -IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Van iemand houden
is iemand loslaten.

Als het echt niet anders kan.

Zoveel kaarten, brieven, lieve woorden.
Zoveel bloemen en zoveel liefde 
hebben wij ervaren bij het afscheid van mijn lief, 
onze papa en opa.

Jan Ridderikhof
Zoveel dank hiervoor, dit was zo hartverwarmend en 
troostvol.

Gerda Ridderikhof - Brinkman

Arjen en Marion

Marijn en Kevin

Milan en Marilia

en kleinkinderen

Heiloo, november 2018

 hoe
als je je

met zorgeloosheid
kon omringen

en dat dat
je ruimte

was

Gedicht van Bert Schierbeek

Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor anderen  
betekende, laten wij in liefde gaan onze lieve en altijd  

positieve moeder en oma

Francisca Petronella van de Riet-Baljet

Cis
weduwe van Chris van de Riet sr.

23 februari 1938 10 november 2018

 Jacqueline & Frank
 Mark & Britta
 Robbert
 Koen

 Frank

 Chris & Annemiek

Het was de uitdrukkelijke wens van onze moeder om alle 
lieve medewerkers van Actiezorg te bedanken voor de 

jarenlange hulp. Ook wij zijn hen dankbaar.

Correspondentieadres:
De Sonneveld 88, 1851 WC  Heiloo

De uitvaart vindt plaats op donderdag 15 november 
om 11.00 uur in de Willibrorduskerk. Aansluitend zal de  
begrafenis plaatsvinden op de Willibrordushof. Na afloop 
is er een lunch en gelegenheid tot condoleren bij Brasserie 
Wildschut.

Onze moeder hield enorm van bloemen. 
Wij vragen iedereen bloemen mee te nemen en deze voor 

aanvang van de dienst bij haar te leggen.

STORM
Verkeersopleidingen

 

NU OOK THEORIE WEEKENDEN!
OPLEIDINGEN VOOR AUTO, BROMMER EN MOTOR

Tel. 06 - 42 72 42 54
info@stormverkeersopleidingen.nl 

Zie onze site: www.stormverkeersopleidingen.nl

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

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

NETTE RUIME GARAGE TE 
HUUR vanaf 01-12-18. Rustig 
gelegen Kerkakkers /  
Westerweg. Info: 06 24313839

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@jeroen-
borst.nl www.jeroenborst.nl

Op zoek naar kwaliteit en 
betrouwbaarheid? Jan Baltus 
schilderwerken in Limmen 
voor al uw schilder en saus-
werk. Mail janbaltus@hotmail.
com Tel: 06 - 4009 5081

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

TIBETAANSE HELENDE YOGA
Lu Jong is een aloude Tibetaanse methode uit de Tan-
trayana en Bön tradities. Het is een reeks bewegin-
gen die ontwikkeld werden voor zelfheling. Deze oefe-
ningen heffen blokkades op, zowel fysiek, mentaal als  
energetisch. Op deze manier kunnen wij doeltreffend  
ziekte aanpakken, onze negatieve emoties transformeren 
en ons energieniveau verhogen.

Lu Jong is geschikt voor elke leeftijd en bekwaamheid. 
Door Lu Jong leren we hier en nu te zijn. Het vergroot 
ons lichaamsbewustzijn en kalmeert de geest. Dit is het 
fundament van elke spirituele oefening. Hoewel Lu Jong 
erg eenvoudig is, kan het jouw leven veranderen.

Kijkje op www.lifeexperiences.life voor meer informatie.
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met optredens van: 
Joost de Vries en Ab Lakeman

(bekend van de Hazesavond!)

www.cafedewit.nl

- 17 november 2018 -

Hollandse
Avond

met optredens van: 

oolloloolo llllllll aalallal nnanaana
AvondAvond

 

Cousteau Bistrobar bestaat precies een jaar 
en dat wordt gevierd. Onder de noemer 
‘Eindeloos Genieten’ worden gasten van 
het restaurant een maand lang getrakteerd 
op een feestelijke jubileumactie, waarbij 
voor een vast bedrag onbeperkt mag wor-
den gegeten. Jeroen Kraakman (47) opende 
in november 2017 voor het eerst de deuren 
van Cousteau Bistrobar.

Het gezellige restaurant met uitzicht op zee 
was direct een aanwinst voor het dorp en 
wordt door haar gasten hoog gewaardeerd. De 
verse producten en smaakvolle voedselcombi-
naties vormen de basis van het succes, het 
maritieme thema is de spreekwoordelijke kers 
op de taart. “Ik was als kind gefascineerd door 
de tv programma’s van Jacques Cousteau,” 
vertelt Kraakman, die zelf duiken als hobby 
heeft. Bij het zoeken naar een goeie naam voor 
het nieuwe restaurant, kwam de naam van de 
Franse oceanograaf ook voorbij. “Het klonk 
goed en sloot perfect aan op de uitstraling ik 
voor het restaurant zocht.” En zo belandde de 
naam van de beroemde Fransman op de gevel 
van het restaurant aan de Boulevard, waar het 
nu precies een jaar hangt.

Om het jubileum te vieren, pakt Cousteau flink 
uit en mag iedereen ‘Eindeloos Genieten’. Van 
13 november tot 13 december mogen gasten 
van maandag t/m donderdag ’s avonds onbe-
perkt bestellen van de dinerkaart voor een vast 
bedrag van € 27,50 p.p. De gerechten worden 
in kleinere porties geserveerd, tot de keuken 
sluit (21.30 uur). Een soortgelijke mogelijkheid 
is er in deze periode ook voor de lunch. Voor 
maar € 17,50 p.p. mag er van maandag t/m 
vrijdag (12.00u – 15.00u) onbeperkt kleinere 
porties van de lunchkaart worden besteld.

Behalve deze jubileumactie, verhoogt het team 
van Cousteau deze winter de culinaire feest-

vreugde met een aangepaste kaart. Hierop 
staan onder andere heerlijke gerechten, die 
klaargemaakt zijn met de Josper houtskoolgrill 
en de onlangs geïnstalleerde Smoker. Deze 
rookoven werkt op houtskool en rookhout, en 
het hierin bereidde vlees heeft een ongeëve-
naarde smaak. “We hebben bijvoorbeeld nu 
Short Ribs op de kaart gezet,” licht Kraakman 
toe. “Het malse koeienvlees valt - na acht tot 
negen uur in de Smoker te hebben gehangen - 
zo van het bot. Onze gasten zijn heel enthousi-
ast!” Gezien alle mogelijkheden die deze oven 
biedt, zal het team van Cousteau deze winter 
zeker gaan experimenteren met verschillende 
ideeën. Daarom zullen ook de verrassings-
menu’s een belangrijke plek in gaan nemen. 
“In de koudere periodes nemen mensen toch 
langer de tijd om uitgebreid te eten,” aldus de 
ondernemer, die vol zit met ideeën.

Zo staan er high tea, high wine en high beer 
arrangementen op de kaart en is er regelmatig 
live muziek op zondagmiddag. “Dan zit de zaak 
gezellig vol met jong en oud publiek, die spe-
ciaal voor de muziek langskomen. Natuurlijk 
blijven ze vaak ook een hapje eten.” Ook voor 
het bekijken van sportevenementen kun je bij 
Cousteau terecht. “Van Formule 1 tot voetbal-
klassiekers, je kunt het hier allemaal live bekij-
ken,” zegt Kraakman. Het restaurant beschikt 
bovendien over een grote ruimte met verschil-
lende grote tafels. “We zijn zodoende ook 
heel geschikt voor ontvangsten van groepen 
of bedrijfsborrels.” Cousteau Bistrobar doet er 
alles aan, om haar gasten een heerlijke middag 
of avond te bezorgen en nodigt iedereen uit 
om deze maand Eindeloos te komen Genieten.

‘Eindeloos Genieten’ bij Cousteau

Cousteau Bistrobar • Boulevard 2a • 1931 CJ Egmond aan Zee
Tel. 072 582 49 47 • www.cousteauegmond.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

Al sinds 2010  
bezorgt  

‘t Kookhuis

DE LEKKERSTE 
GERECHTEN  
GEWOON BIJ  
JOU THUIS!

Verse en huisgemaakte  
salades, soepen, bio burgers 

en nog veel meer.  
Van woensdag t/m zondag 

van 17.00 tot 21.00

www.kookhuislimmen.nl 
T. 072-505 5186

Ervaren masseuse geeft een 
WARME THERME OLIE  
massage voor Slechts € 30,- 
HEEL UUR! Tevens pedi-
cure.Center Care,Slimpad 36 
Heiloo.Afspraak 0725334906

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

Grote sortering gebruikte 
fietsen in vele uitvoeringen.  
Bosman Tweewielers, Wester-
weg 295 Heiloo. Tel: 5331241 
www.bosmantweewielers.nl 

Therapeute zoekt GROTE 
ruimte voor PRAKTIJK- en 
TRAININGSDOELEINDEN. 
Met eigen entree, keukenblok 
en toilet. Voldoende daglicht 
aanwezig en rustige omgeving 
in Heiloo of Limmen. Opknap-
pen geen bezwaar.Bereikbaar 
onder 06- 2884 2864.

Ambachtelijke schilder, 35 
jaar ervaring, heeft nog tijd 
over voor al uw schilder-en 
sauswerk, behangen, dak-
reparatie. Inges.KvK. Vrijbl.
prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

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

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

Gebruikte elektrische fietsen 
in diverse modellen vanaf 
€675,- Bosman Tweewielers, 
Westerweg 295 Heiloo.  
Tel. 072 - 5331241  
www.bosmantweewielers.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

NATUURSYMBOLIEK IN 
DE KUNST, een lezing van 
Krysztof Dobrowolki van Bu-
reau Boeiend op 21 november 
Symboliek van planten in de 
kunst is rijk en wijd verbreid. 
Datum & tijd: wo. 21 november 
2018;20.00 uur, Locatie: Hol-
leweg 111, Ter Coulsterkerk 
gratis voor leden, niet leden 
betalen 3,0

Net binnen.Prachtige oude 
kasten.Origineel en NIET 
DUUR!! Ook hebben we enige 
CADEAUS. Loop eens binnen 
bij Center Design, Slimpad 
36 Heiloo. Wij staan ook op 
MARKTPLAATS!

VAN GOGH’S IRIS HOVE-
NIERS, voor al uw tuinwerk-
zaamheden, onderhoud, aan-
leg, ontwerp en sierbestrating. 
T: 06 - 5399 3115  
www.iristuinen.nl

GEZOCHT INTERIEURVER-
ZORGER m/v voor kantoor-
pand Heiloo. Gemiddeld 2x2 
uur per week. Laan Heiloo BV 
T.0725331425

HOMETRAINER VERHUUR 
voor fitness en revalidatie toe-
passingen. Voor info: Bosman 
Tweewielers, Westerweg 295 
Heiloo. Tel: 5331241  
www.bosmantweewielers.nl 

ZOLDER en GARAGE-
OPRUIMING Alles wat je 
bedenken kunt! Ook kerst-
spullen. A.s. za. 17 novem-
ber van 10-16 uur. Groot 
Barlaken 66 in Heiloo.

BERGEN/HEILOO - De 
komende weken stellen 
onderbouwleerlingen van 
PCC Bergen hun eigen 
3D-printer samen. Ook op 
PCC Heiloo is gestart met 
een pilot ‘3D-printer bou-
wen’. De leerlingen gaan 
in groepjes aan de slag 
met bouw en programme-
ren van het apparaat. Na 
gereedkomen zal de prin-
ter op de school worden 
ingezet bij verschillende 
lessen.

Het Petrus Canisius College 
heeft techniek hoog in het 
vaandel staan. Niet alleen 
in de bovenbouw van de 
school wordt techniek gesti-
muleerd, maar zeker ook in 
de onderbouw. Kees Koning, 
directeur van PCC Bergen: 
“PCC Bergen en PCC Heiloo 
zijn relatief kleine scholen, 
maar daardoor juist ‘groot’ in 
het flexibel omgaan met bij-
zondere mogelijkheden. Een 
kleine groep leerlingen bie-
den wij nu op beide vestigin-
gen de gelegenheid om zo’n 
3D-printer zelf te gaan bou-
wen en te programmeren. Zo 
kunnen onze leerlingen zelf 
ondervinden hoe het is om te 
werken met nieuwe technie-
ken, de zogeheten ‘21st cen-
tury skills.”

Zelf 3d-printer bouwen op PCC

Bouw en programmeren 
neemt op PCC Bergen vier 
weken in beslag. 

Op dinsdag 30 oktober 
jl. vond op PCC Bergen de 
eerste bijeenkomst plaats 
van de twintig leerlingen die 
mogen deelnemen aan het 
project. Onder hen Bas (13 
jaar, Schoorl) die niet kon 
wachten om aan de slag te 
gaan: “Je moest een mail stu-
ren met je motivatie. Ik heb 
geschreven dat ik graag iets 
heel nieuws wilde doen! Zo’n 
printer zelf bouwen, dat doe 

je niet zo vaak. Ik hoop dat 
ik daardoor nog veel beter 
en zorgvuldiger software ga 
leren ontwerpen.”

Op PCC Heiloo startte 
eveneens op 30 oktober jl. een 
pilot, waarbij werd gekozen 
voor samenwerking met een 
basisschool in Heiloo.

De 3D-printer-in-aanbouw 
van PCC Bergen zal vanaf 
de ouderinformatieavond op 
woensdag 14 november om 
19.30 uur te bewonderen zijn.

De leerlingen van het PCC gaan aan de slag met het 
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29,95
van 119,99

79,95

  Pauw recreatie | Pascalstraat 3 | 1704 RD Heerhugowaard | 072 5741069 | info@pauwrecreatie.nl

kijk op www.pauwrecreatie.nl

Pauw recreatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zetfouten en/of prijswijzigingen. Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen. De acties uit deze advertentie zijn geldig tijdens het beursweekend.

Openingstijden: 
zaterdag 09.00  - 17.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur

Sponsor 
van:

Pauw 
Wintersportbeurs

De grootste en 
gezelligste beurs van 
Noord-Holland!

zaterdag 17 en zondag 18 november
Zaterdag van 9 tot 17 uur en zondag van 12 tot 17 uur bij Pauw recreatie!

Skischoenen
Uitgebreide collectie skischoenen Atomic, Fischer en Salomon. 
Alleen dit weekend; de nieuwe collectie met 10% korting.

15% korting op de 
gehele nieuwe collectie 
winter(sport)kleding!

Ski 
onderhoud
Slijpen, schuren, waxen 
van 16,95 voor 9,95 Handschoenen

Uitgebreide collectie handschoenen van Reusch en Barts. 
Afgebeeld de Reusch Snowking.

Sinner helm met bril
Verstelbare helm met regelbare ventilatie. Incl. sneeuwbril 
voor diverse weersomstandigheden. 

Nu

9,95

gratis parkeren!

95

Uitgebreide collectie handschoenen van Reusch en Barts. 

Atomic Vantage 80 CTI
Sportieve en comfortabele all-mountain ski 
die zowel op lage als hogere snelheid makkelijk 
draait. Inclusief veiligheidsbinding.

van 599,00

349,95

Gratis
toegang!

OP
=
OP

Gebruikte en 
outletkleding

Interessante 
stands en demo’s

Boek alvast uw
wintersportvakantie

Hoe scoort u op
de ski-simulator?

10%
korting

15%
korting

Wintersportbeurs

Uitgebreide collectie handschoenen van Reusch en Barts. 



Historische Vereniging Heiloo

Het eerste nummer van de Heylooer 
Cronyck verschijnt in 1976 met een 
uitgebreid artikel over de fysische 
gesteldheid van Heiloo door drs. 
P. Wijn en het artikel ‘Rondom de 
Witte Kerk’ door H.E. Oostendorp. 
Het aantal leden bedraagt op dat 
moment 85.

In 1978 krijgt de Vereniging de be-
schikking over De Oude Pastorij als 
verenigingsgebouw. Met financiële 
hulp van de gemeente en de zelf-
werkzaamheid van veel vrijwilligers 
wordt het gebouw onder meer 
geschikt gemaakt als tentoonstel-
lingsruimte.

Vanaf 22 december 1979, wanneer 
de ‘Oudheidkamer’ officieel door 
wethouder Dekker wordt geopend, is 
Vereniging Oud Heiloo dus gehuis-
vest in een monumentaal pand in het 
dorp. De Oude Pastorij was ooit de 
woning van dominee Hasebroek, de 
plaats waar het literaire gezelschap 
‘De Kring van Heiloo’ bijeenkwam.

Historische Vereniging Heiloo is verhuisd 

Zaterdag 17 november gaan de deuren van de nieuwe 
locatie open voor publiek. Historische Vereniging 
Heiloo is opgericht in 1974, toen nog Vereniging Oud 
Heiloo geheten. Het doel van de vereniging is de 
belangstelling voor en de studie van de geschiedenis 
van Heiloo te ontwikkelen en te stimuleren. 

Mede dankzij de vele vrijwilligers die de vereniging 
een warm hart toedragen, slaagt de vereniging er 
keer op keer in om onder andere mooie tentoon- 
stellingen te ontwikkelen en rondleidingen te 
organiseren en op die manier de historie van Heiloo 
levend te houden. Diezelfde vrijwilligers hebben de 
afgelopen periode ontzettend hard gewerkt om iets 
moois te maken van de nieuwe locatie op Landgoed 
Willibrordus. In deze speciale krant van Historische 
Vereniging Heiloo krijgt u een overzicht van de histo-
rie van de vereniging en een beeld van wat de nieuwe 
locatie te bieden heeft.

Historische Vereniging Heiloo draait op de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers | Foto: StiP FotograFie

Feestelijke 
opening
Op vrijdag 16 november opent  
wethouder Dellemijn in het bijzijn 
van genodigden het nieuwe  
museum van de Historische  
Vereniging Heiloo officieel.

Voorafgaand aan deze dag was er 
op zaterdag 10 november al een 
feestelijke voorbezichtiging voor 
alle vrijwilligers. De vrijwilligers 
zagen een presentatie over ‘Hoe het 
ooit begon in 1974 en tot waar we 
in 2018 gekomen zijn’. Velen waren 
zeer verbaasd over de beelden, die 
de metamorfose lieten zien die het 
nieuwe onderkomen in betrekkelijk 
korte tijd heeft ondergaan. Daarna 
werd er met veel plezier een groeps-
foto gemaakt en was er een heel 
gezellig samenzijn.

Vrijdag 16 november wordt  
wederom een bijzonder moment 
voor de vereniging.

Het museum wordt geopend, de 
nieuwe tentoonstelling ‘Melcoter-
rein Heiloo’ zal te bewonderen zijn 
en het nieuwe boek ‘Het Melcoter-
rein - Van weiland naar woonwijk’ 
wordt gepresenteerd door de 
auteur, Dick Slagter. Drie belang-
rijke zaken. De vereniging kijkt uit 
naar een mooie middag met haar 
genodigden. 

 Vanaf zaterdag 17 november 14.00 
uur is het Historisch Museum voor 
alle Heilooërs toegankelijk. Ook 
daar kijkt de vereniging met veel 
plezier naar uit. De toegang is gratis 
voor leden en niet-leden.  

En nu u weet wat de vereniging u 
allemaal te bieden heeft, wordt u 
toch ook lid?

De geschiedenis van het Melcoterrein
Vanaf zaterdag 17 november is de  
nieuwe tentoonstelling ‘Het Melco- 
terrein Heiloo’ voor alle Heilooërs te be-
wonderen. Onder de naam Melcoterrein 
is dit stukje Heiloo al heel lang bekend, 
echter de tentoonstelling laat zien dat 
het terrein in de loop der jaren meer 
bestemmingen heeft gehad.

Wist u dat er ooit atletiek en gymnastiek 
beoefend is, dat er gevoetbald en gehand-
bald is en dat de kermis daar gevierd is? 
Van al deze gebeurtenissen zijn gebruiks-
voorwerpen en foto’s in de tentoonstelling 
te zien. Foto’s die de vereniging al in haar 
bezit had maar ook unieke foto’s die ons 
aangeboden zijn door mensen die het alle-
maal meegemaakt hebben. Tegelijkertijd 
met het openen van deze tentoonstelling 
verschijnt het nieuwe boek van Dick  

Slagter met als titel ‘Het Melcoterrein -
Van weiland naar woonwijk’.
Nieuwsgierig geworden? Wees welkom  
in Historisch Museum Heiloo op het

Landgoed Willibrordus. De openingstijden 
zijn: dinsdag 19.00 - 21.00 uur, zaterdag en  
zondag 14.00 - 17.00 uur. De toegang is 
gratis en de koffie of thee staat klaar.   

Tijdlijn Historische Vereniging Heiloo…

Lees verder op volgende paginna’s

Het Melcoterrein was vroeger het sportpark van Heiloo. Op de achtergrond het bos van Ter Coulster.  Foto: archieF r. Koelemeij
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De eerste tentoonstelling had als 
titel ‘Heiloo in prenten en kaarten’.

Net als in De Oude Pastorij stelt 
de vereniging in de Bergeonstraat 
met regelmaat nieuwe tentoon-
stellingen samen. Een opmerkelijke 
expositie in 2011 is ‘Welkom op Nij-
enburg’ over het interieur van het 
landhuis. Een groot aantal bezoe-
kers heeft voor deze tentoonstelling 
een bezoek aan de Oudheidkamer 
gebracht.

In 1982 is er een belangrijke ten-
toonstelling over de Kring van Hei-
loo. Met deze expositie wordt ook 
het boek ‘De Kring van Heiloo’ door 
de vereniging uitgegeven. Het boek 
is samengesteld onder redactie van 
neerlandicus Marita Mathijsen.

Ook het drieluik over BUK BUK, BUK 
POP en Ypestock in 2017 was opmer-
kelijk en trok veel aandacht.

Als in 2008 bij de gemeente het 
besluit valt om De Oude Pastorij 
te verkopen, betekent dit dat de 
vereniging op zoek moet naar 
een andere locatie. De keus valt 
uiteindelijk op een gebouw aan de 
Bergeonstraat, een gedeelte van 
een oude basisschool. Heel blij is 
het bestuur van de vereniging er 
niet mee. Het gebouw heeft niet de 
monumentale uitstraling van De 
Oude Pastorij en de locatie is ook 
veel minder aantrekkelijk. Nadat het 
gebouw van binnen door de inzet 
van een groot aantal vrijwilligers 
weer een museale aanblik biedt, 
wordt de nieuwe Oudheidkamer 
door mevrouw Willemse-van der 
Ploeg geopend.

Ongeveer twee jaar geleden wordt 
het bestuur van de vereniging door 
de gemeente aangespoord op zoek 
te gaan naar een nieuwe locatie. 
Reden hiervoor is het feit dat 
binnen Heiloo sprake is van nogal 
wat leegstand van gemeentelijk on-
roerend goed. Als alternatief wordt 
gewezen op een mogelijkheid van 
verhuizing naar Landgoed 
Willibrordus.

Gedurende 10 jaar zal Vereniging 
Oud Heiloo haar activiteiten in 
het gebouw aan de Bergeonstraat 
kunnen ontplooien. Het is een suc-
cesvolle tijd met mooie tentoonstel-
lingen, informatieve presentaties en 
rondleidingen. Al deze activiteiten 
dragen bij aan een sterke toename 
van het aantal leden van de vereni-
ging. In september 2015 wordt het 
1000e lid ingeschreven.

Een eerste kennismaking met de 
aangeboden ruimtes in het gebouw 
van de GGZ leidt niet meteen tot 
veel enthousiasme. Donker, rom-
melig en somber waren de eerste 
indrukken.

vervolg op
volgende pagina

Landgoed Willibrordus (voorheen Land-
goed Ypestein) was van 1927 tot 1997 
het terrein van het psychiatrisch zieken-
huiscomplex St Willibrordus. In laatst-
genoemd jaar fuseerde Willibrordus met 
een aantal andere regionale instellingen 
voor geestelijke gezondheidszorg tot GGZ 
Noord-Holland-Noord. GGZ NHN zette in 
op kleinschalige klinieken en ambulante 
zorg, wat diverse veranderingen met zich 
meebracht.

Een van de grootste, zij het geleidelijke 
veranderingen is het proces van ‘omge-
keerde integratie’. Dit houdt in, dat naast 
het streven cliënten zoveel mogelijk in 
de maatschappij te houden tijdens hun 
behandeling, er ook een streven is de maat-
schappij in sociaal en cultureel opzicht zo 
dicht mogelijk bij cliënten te brengen. Dit 
gebeurt door op het terrein evenemen-
ten, bijvoorbeeld markten en festivals, te 
houden en instellingen en voorzieningen 
te vestigen, die niets met psychiatrie van 
doen hebben en waar iedereen gebruik van 
kan maken.
Zo functioneert er al sinds jaren een 
uitgebreid medisch centrum, een van de 
mooie, oude paviljoens is omgebouwd tot 
appartementencomplex en de prachtige 
Mariakapel uit 1940 is sinds enkele jaren 
in gebruik als Cultuurkoepel Heiloo. Het 
aloude Hoofdgebouw, een rijksmonument, 
doet inmiddels dienst als bedrijfsverzamel-
gebouw; het herbergt ruim tachtig zzp’ers. 
Op 1 februari 2018 ging op het terrein 
restaurant Keuken met Karakter van start. 
Binnen dit kader passen ook de musea die 
inmiddels op het Landgoed zijn gevestigd. 
Met de komst van Historisch Museum 
Heiloo ontstaat er een waar museumkwar-
tier op het landgoed. De volgende musea 
hebben hier hun onderkomen:

VERHALENKAMER WILLIBRORDUS
De Verhalenkamer vervangt Museum

Willibrordus dat van 1970 tot 2016 heeft be-
staan. De Verhalenkamer biedt een ruime 
kijk op de oude én moderne psychiatrie. 
Specifi eke aandacht is er voor de geschie-
denis van de Willibrordusstichting; in vier 
thema’s wordt die nader belicht. De huidi-
ge psychiatrie krijgt onder meer aandacht 
via documentaires en de maandelijkse 
herstelverhalen van (ex-)cliënten. Sinds 
2017 is de Verhalenkamer ook de plek waar 
het VVV Informatiepunt Heiloo is onderge-
bracht.

BADUHENNA
Een museum over de archeologie van

de streek en met een heel bijzondere 
tegelverzameling. Aan de hand van de 
vele archeologische vondsten in de regio 
(gebruiksvoorwerpen van vaak honderden 
jaren oud) wordt de lokale bewonings-
geschiedenis van de afgelopen 4000 jaar 
verteld.

TOVERLANTAARNMUSEUM
Dit museum heeft een collectie van

ongeveer vierhonderd toverlantaarns, 
van vroege tot recente exemplaren (de 
toverlantaarn is een zeventiende-eeuwse 
uitvinding, de voorloper van de projector). 

De bijbehorende toverlantaarnplaatjes zijn 
een attractie op zich! Er zijn toverlantaarns 
te bewonderen van heel erg klein tot zeer 
grote modellen, bijzonder zijn onder meer 
de handbeschilderde glazen toverlantaarn-
dia’s.

HISTORISCH MUSEUM HEILOO
Naast een permanente expositie over

de historie van Heiloo, worden in het 
Historisch Museum regelmatig nieuwe 
tijdelijke exposities tentoongesteld. De 
tentoonstelling over ‘De geschiedenis van 
het Melcoterrein’ is vanaf de opening van 
het museum op 17 november 2018 door 
publiek te bezoeken.

Museumkwartier op Landgoed Willibrordus Heiloo!
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Een lange donkere gang en een 
aantal kleinere ruimtes gevuld met 
archiefkasten zouden met elkaar 
de nieuwe tentoonstellingsruimte, 
fi lmzaal en vergaderruimte voor de 
Historische Vereniging moeten wor-
den. Daar konden de meesten zich 
niet meteen een goede voorstelling 
bij maken.

Er is hard getimmerd, geschilderd 
en al die andere werkzaamheden 
die een verhuizing met zich mee-
brengt.

De oude veilingklok heeft een 
mooie plaats gekregen in de nieuwe 
bibliotheek, maar voordat dat 
mogelijk was moest er het nodige 
worden aangepast.

In overleg met de gemeente wordt 
besloten om architectenbureau 
Kerssens de Ruiter architecten 
opdracht te geven de mogelijkheden 
van de aangeboden ruimtes te onder-
zoeken en met plannen te komen, hoe 
het er na renovatie uit zou kunnen 
zien. Daar worden door de vereniging 
een aantal voorwaarden aan gesteld: 
een toiletgroep op souterrainniveau, 
zoveel mogelijk daglicht, vensterglas 
in de kozijnen en rolstoeltoeganke-
lijkheid. Ook een kostenberekening 
moet onderdeel zijn van de plannen.

In de nieuwe tentoonstellings-
ruimte is alles weer neergezet, zoals 
hier de vitrine van de Kring van 
Heiloo.

Uiteindelijk bleek het verhuizen van 
deze veilingklok een net even te 
riskante operatie voor enthousiaste 
vrijwilligers en werd hiervoor een 
professionele verhuizer gevraagd.

Tegelijkertijd is een groot aantal 
vrijwilligers van de vereniging hard 
aan de slag gegaan om de verhui-
zing voor te bereiden en de comple-
te inrichting, zoals de grote glazen 
vitrinekasten, van de Bergeonstraat 
naar de nieuwe locatie over te 
brengen.

De veilingklok heeft een
prominente plek gekregen in de 
bibliotheek.

De stamtafel en de ijzeren luidklok 
uit de oorlog ten slotte kregen weer 
een in het oog springende plek in de 
nieuwe tentoonstellingsruimte.

Vanaf het moment dat de vereniging 
de fi nanciële zaken rond de ver-
bouwing op orde had, is er gewerkt 
aan de realisering van de plannen. 
Muren werden weggebroken, ramen 
vervangen en muren gewit.

Een archiefruimte is omgebouwd 
tot een frisse toiletgroep.

Een andere archiefruimte is
omgetoverd tot een fraaie 
bibliotheek en vergaderruimte.

GEFELICITEERD MET DE PRACHTIGE NIEUWE LOCATIE!

STICHTING MELK EN ZO • TIMMERFABRIEK DUIVEMAN • BAKKERIJ KAANDORP • MULTIAMP ELECTRONICS • ANONIEME SCHENKINGEN
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H i s t o r i s c h e  Ve r e n i g i n g  H e i l o o  -  H i s t o r i s c h  M u s e u m  H e i l o o

Willibrordus Business Center | Kennemerstraatweg 464-1.11 | 1851 NG Heiloo
historischeverenigingheiloo@gmail.com | 06-51718363
www.hvheiloo.nl

Dat Historische Vereniging Heiloo een bloeiende 
vereniging is, blijkt wel uit het feit dat afgelopen 
zomer het 1100e lid werd verwelkomd. Met een grote 
groep vrijwilligers wordt er enthousiast gewerkt om 
alle activiteiten van de vereniging te ontwikkelen,
te organiseren en uit te voeren.

Het museum
In het museum vindt u als permanente tentoonstelling 
de tijdlijn over de geschiedenis van Heiloo. Daarnaast 
is er twee keer per jaar een nieuwe wisseltentoonstel-
ling te bewonderen. In het nieuwe onderkomen heeft 
het museum eveneens een fi lmzaal waarin regelmatig 
lezingen en presentaties worden gegeven. Ook is er een 
uitgebreide bibliotheek waarin veel naslagwerk over 
de geschiedenis van Heiloo en omstreken te vinden is. 
Bovendien kan de veelomvattende foto- en fi lm-
collectie van de vereniging op verzoek worden 
ingezien. Onder auspiciën van de vereniging - of in 
eigen beheer - geeft Historische Vereniging Heiloo 
daarnaast ook zelf historische boeken uit, zoals bij-
voorbeeld ‘Het nieuwe straatnamenboek van Heiloo’.

Activiteiten
De vereniging organiseert historische themawande-
lingen met gids. Ook worden er rondleidingen met gids 
georganiseerd op Huis Nijenburg. Daarnaast werkt de 
vereniging samen met gemeente Heiloo om de 
Open Monumentendag tot een succes te maken. Om 
de geschiedenis van Joodse families in WOII in Heiloo 
levend te houden, zijn er mede dankzij Historische
Vereniging Heiloo 26 Stolpersteine geplaatst in het dorp. 
Jaarlijks worden er, onder begeleiding van een gids,
fi etstochten langs de Stolpersteine georganiseerd.

Publiciteit
Op de website www.hvheiloo.nl wordt het nieuws ac-
curaat bijgehouden en vindt u alle informatie over de 
vereniging. Tweemaal per jaar
verschijnt bovendien de ‘Heylooer Cronyck’, het
historisch blad van de vereniging.
Mocht u ook bij deze actieve en interessante 
vereniging willen horen, dan bent u uiteraard van 
harte welkom. Bezoek het museum op Landgoed 
Willibrordus. De openingstijden zijn: dinsdag 19.00 - 
21.00, zaterdag en zondag 14.00 - 17.00 uur. De toegang 
is gratis en de koffi e/thee staat klaar.

Onder auspiciën van de vereniging - of in eigen beheer - heeft Historische Vereniging Heiloo de afgelopen jaren
bovenstaande boeken uitgegeven. De boeken zijn te bezichtigen (en te koop) in het museum van de vereniging.

Waarom de Historische Vereniging zo’n 
boeiende en bloeiende vereniging is...

DE BOEKEN VAN HISTORISCHE 
VERENIGING HEILOO

NIEUWE OPENINGSTIJDEN:  
Dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur

Tussen Limmen en Heiloo • stichtingxopx.wordpress.com
RIJKSWEG 127 • 072 6325962

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

Wij feliciteren  
Historische Vereniging Heiloo 

met de fantastische  
nieuwe locatie.

Wij hopen dat jullie er net  
zo veel plezier van hebben,  

als wij van onze nieuwe plek.


