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De Pieten hadden een heel grote vlag mee voor de bode, die de vlag vorig jaar wat aan de kleine  
kant vond.              Foto: STiP Fotografie

Vol verwachting klopt ons hart, maar 
wat is er met de Pieten aan de hand?

HEILOO - Zodra Sinterklaas en 
zijn Pieten in Nederland zijn 
aangekomen, ontvangt de bur-
gemeester ze traditiegetrouw op 
het gemeentehuis.

Zo ook afgelopen weekend: een 
speciale delegatie Pieten is direct 
na aankomst in Zaanstad naar 
Heiloo vertrokken om daar de eer-
ste ‘Vriend van de Sint 2018’-vlag 
te overhandigen. Vorig jaar had de 
bode geklaagd dat de vlag een tik-
kie aan de kleine kant was voor zo’n 
grote mast en beloofde Sinterklaas 
om in 2018 met een extra groot 
exemplaar te komen. Belofte maakt 
schuld en zo ontving de bode van-
daag een extra grote vlag.

Luilakpieten
De Sint gaf vandaag wel aan dat 

hij de gehele reis al last heeft van 
Luilakpieten. “Heel gek, maar de 
Pieten met een rood pietenpak 

aan lijken wel niet te kunnen wen-
nen aan het tijdverschil tussen 
Nederland en Spanje. Ze hebben 
zich inmiddels al meerdere keren 
verslapen,” aldus Sinterklaas. “Ik 
ben ontzettend bang dat dit zater-
dag in Heiloo ook weer gaat gebeu-
ren. Dus kinderen, willen jullie mij 
helpen en iets meenemen dat veel 
lawaai maakt? Mochten ze zich dan 
weer verslapen, dan kunnen we ze 
vast met elkaar wakker maken!”

Zaterdag 24 november maakt 
de Sint in Heiloo zijn intocht. De 
start is om 11.00 uur op het bor-
des van het gemeentehuis en dan 
vertrekt de stoet via het Looplein 
naar het Stationscentrum. Op het 
Stationsplein zal om 12.00 uur de 
prijsuitreiking van de kleurplaten-
wedstrijd plaatsvinden. Daarna 
gaat de optocht door naar de grote 
theaterzaal van ‘De Strandwal’ 
op Landgoed Willibrordus. De 

Danspieten, de band ‘Niet Alleen 
Voor Kids’ én de meiden van 
AmaSing (bekend van Kinderen 
voor Kinderen) zorgen daar vanaf 
12.45 voor een fantastisch feest.

Gebarenpiet
Dit jaar is er ook een speciale 

Gebarenpiet uit Spanje meegeko-
men. Op het gemeentehuis en in 
De Strandwal maakt hij de intocht 
extra bijzonder voor alle kinderen 
die doof of slechthorend zijn. Alles 
wat er op het podium gezegd wordt, 
gaat deze Piet door middel van 
gebaren uitleggen aan de kinderen 
die niet kunnen horen. Je kunt hem 
herkennen aan zijn gekleurde regen-
boog pietenpak. En natuurlijk gaat 
hij iedereen de gebaren leren voor 
Sinterklaas, Piet en pepernoot!

Ga voor alle informatie en de 
kleurplaat naar www.sintinheiloo.
nl.

Waar alle sporen samenkomen 

Over RAILS
HEILOO - Bij RAILS kom je 
samen met familie, vrienden en 
kennissen om een onbezorgde 
avond te ervaren. Een avond 
waar je met vrienden of familie 
geniet van een heerlijk diner, 
een goed glas wijn en een fijne 
sfeer. Onze gasten hoeven ner-
gens over na te denken en zijn 
daadwerkelijk een avond uit.

Hierbij is toegankelijkheid van 
groot belang. Bij RAILS is het eten 
van hoog niveau, maar we koken 
wel op een wijze die vele doelgroe-
pen zal aanspreken. De drempel om 
bij ons naar binnen te stappen is dan 
ook laag. Goed eten in combinatie 
met gastvrijheid en persoonlijke 
aandacht vinden wij belangrijk. Zo 
vinden wij de kwaliteit een van de 
belangrijkste aspecten, zowel de 
kwaliteit van het eten, van de pro-
ducten als van ons team.

Moderne Franse keuken
Qua stijl kan je bij de gerechten 

denken aan de Franse keuken, maar 
altijd met een moderne twist. Onze 
chef-kok, tevens de eigenaar van 
RAILS, gelooft hierbij in de kracht 
van beleving. In eerste instantie 
moeten uiteraard de smaken klop-
pen, maar een mooi opgemaakt 
bord en wellicht een verrassingsele-
ment brengt alles samen.

Tim van der Zel, chef-kok en eige-
naar van RAILS: “Ik ben al ongeveer 
10 jaar werkzaam in de horeca. In 
deze tijd heb ik bij veel restaurants 
in de keuken gestaan en veel erva-
ring opgedaan. Als eigen baas ben ik 
in staat om mijn eigen ideeën, en dat 
zijn er veel, op de juiste manier door 
te voeren en RAILS op deze wijze 
continu te verbeteren. Hierbij zal ik 
wel altijd mijn visie voor ogen hou-
den. Ik krijg energie van het beden-
ken van nieuwe combinaties en 
deze doorvoeren in een goed samen-
gesteld menu. Mijn dag is goed wan-
neer ik mensen zie genieten van het-
geen ik ze heb voorgezet.”

Tim van der Zel: “Mijn dag is goed wanneer ik mensen zie genie-
ten van hetgeen ik ze heb voorgezet.”       Aangeleverde foto

Cantate in Witte Kerk 
 
HEILOO - Zondag 25 november 
om 16.00 uur vindt er in de Witte 
Kerk een uitvoering plaats van een 
van Bachs meest bekende canta-
tes, ‘Herz und Mund und Tat und 
Leben’ BWV 147, vooral beroemd 
geworden door het overbekende 
Jesus bleibet meine Freude (of 
Jesu joy of man’s desiring). De 
cantate wordt uitgevoerd door 
Collegium Vocale Camerata, pro-
fessionele zangers en musici onder 
leiding van Gerard Leegwater. 
De uitvoering is geplaatst in de 
oorspronkelijke context, ingebed 
in een kerkdienst. Liturg is ds. 
Kramer. De toegang is gratis, met 
collecte na afloop.

Autisme bij volwassenen 
 
HEILOO - Autisme komt meer 
voor dan menigeen denkt. De 
laatste jaren is de kennis over 
autisme bij volwassenen toege-
nomen. Een autistische stoornis 
heeft niet alleen invloed op je 
eigen leven, maar ook op dat van 
je omgeving. Autismespecialiste 
Mieke Bellinga gaat hier dieper op 
in. Ervaringsdeskundige Mariëlle 
Witteveen vertelt hoe het is om 
te leven met autisme en welke 
hulp doeltreffend is. Dinsdag 27 
november, 19.00 - 20.30 uur in 
Bibliotheek Heiloo. Entree: € 3,-. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
bibliotheekheiloo.nl of bij de ser-
vicebalie van de bibliotheek.

'Heiloo on Ice'
bij Winkelcentrum 't Loo

KIP-
SCHNITZELS 
4 voor € 5,95

 

Haasfilet-
rollade

Heel kilo

€ 9,98

Winkelcentrum ‘t Loo & Het Hoekstuk Stationsweg 74 Heiloo

BESTEL VANAF NU  
UW IJSTAART VOOR  

DE FEESTDAGEN
U kunt onder andere kiezen uit 
Hemelse Brownie, hazelnoot 

schuim en nog meer…

E16.95
Prijs vanaf

B L A C K  F R I D A Y

KORTING OP BED- EN BADTEXTIEL

23 NOVEMBER 2018 09:30 -  21:00

KERKWEG 1, 1906 AT LIMMEN
RIJKSWEG 108, 1906 BK LIMMEN

072 5051454, 
WWW.SLAAPKENNERLUTE.NL
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Specialist in sfeervolle vloeren
SINDS
1977

Schagen
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 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, automatische 
ruitenwissers, mistlampen voor, 
in hoogte verstelbare bestuur-
dersstoel, CV met AB, 
touchscreen radio/
cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

O
N

automatische verlichting, automatische 
ruitenwissers, mistlampen voor, 
in hoogte verstelbare bestuur-

* 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 air-
bags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd 
en inklapbaar), climate- en cruise control, navigatiesysteem, 
parkeerhulpcamera achter, panoramadak, Bluetooth, lichtme-
talen velgen, mistlampen voor, in hoog-
te verstelbare bestuurdersstoel, CV 
met AB, touchscreen radio/
cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

O
N

talen velgen, mistlampen voor, in hoog-
te verstelbare bestuurdersstoel, CV 
met AB, touchscreen radio/

* RIJKLAARPRIJS!

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA RAV4 HYBRID 4WD € 36.950,-*

2.5 Executive Business Automaat

zwart metallic, ’16, 35.276 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), climate- en 
Adaptive cruise control, regen- en schemersensor, leder 
met stoelverwarming, TREKHAAK, Toyota Safety Sense, 
navigatie Plus, smart entry, privacy glass, JBL Premium audio 
(11 JBL speakers), LED koplampen, 
parkeersensoren voor en achter, 
rondom 4x camera (birdview), 
elektr.achterklep, 
18 inch lichtmeta-
len velgen, elektr.
bestuurdersstoel, 
meest luxe uitvoe-
ring! Zuinige Hybri-
de techniek, maar 
met 1650 kg trekgewicht!

N

* RIJKLAARPRIJS!

(11 JBL speakers), LED koplampen, 
parkeersensoren voor en achter, 
rondom 4x camera (birdview), 

met 1650 kg trekgewicht!

VOLLEDIGE 
GARANTIE2 JAAR
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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 verstel-
bare bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audiobe-
diening op stuurwiel, 
in hoogte en diepte 
verstelbaar lederen 
stuurwiel, etc.

TOYOTA YARIS AUTOMAAT 5-DRS € 16.950,-*

I
O
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parkeersensoren achter, Bluetooth, lichtmetalen velgen, 

* RIJKLAARPRIJS!

BOVAG-
GARANTIE6 MND1.6 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 verstel-
bare bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/
cd-speler, audiobe-
diening op stuurwiel, 
in hoogte en diepte 
verstelbaar lederen 
stuurwiel, etc.

parkeersensoren achter, Bluetooth, lichtmetalen velgen, 
mistlampen voor, in hoogte verstel-
bare bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/

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

* 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* O

C
C
A
S
I
O
N

Groen, ’16, 17.986 km, ABS, 
airbags, stuurbekrachtiging, 
radio/cd-speler, elektr.
ramen voor, trekhaak, 
open laadbak, ide-

GARANTIE6 MND

* RIJKLAARPRIJS!

NIEUWE OPENINGSTIJDEN:  
Dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur

Tussen Limmen en Heiloo • stichtingxopx.wordpress.com
RIJKSWEG 127 • 072 5325962

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

DE KERSTMAN, SINTERKLAAS EN 
ZIJN KNECHT, KUNNEN VOOR 

KADO’S BIJ XOPX TERECHT
Zin om ons te helpen? Voor meer informatie mag  

je mailen naar: stichtingxopx@hotmail.nl
of kom langs in onze winkel!

Hoe vindt Sinterklaas 
de juiste schoorsteen

HET NIEUWE 
STRAATNAMEN

BOEK      VAN

HEILOO
BOEK      VAN

HET NIEUWE 

STRAATNAMEN

BOEK      VAN

HEILO
OBOEK      VANSTRAATNAMEN

BOEK      VAN

HEILO
O

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

   
   

   
   

door D
ic

k S
la

gte
r 

Heiloo is een mooi dorp dat door velen wordt 

gewaardeerd. Veel inwoners voelen zich dan ook 

met Heiloo verbonden. Dit boek probeert een 

bijdrage te leveren aan de kennis over Heiloo.

Men treft niet alleen een actueel overzicht aan van 

alle huidige  vastgestelde straatnamen van Heiloo, 

maar ook van verdwenen straatnamen, paden of 

wegen. Ook treft men een overzicht aan van 

andere herkenningspunten zoals boerderijen, 

monumenten, kunstwerken, belangrijke plekken 

en informatie over buurten en wijken.

Kortom, dit boek is een naslagwerk voor nu en

 voor in de toekomst.

ISBN 978-90-827079-0-8
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met Heiloo verbonden. Dit boek probeert een 
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Heiloo is een mooi dorp dat door velen wordt 

gewaardeerd. Veel inwoners voelen zich dan ook 

met Heiloo verbonden. Dit boek probeert een 

bijdrage te leveren aan de kennis over Heiloo.

Men treft niet alleen een actueel overzicht aan van 

alle huidige  vastgestelde straatnamen van Heiloo, 

maar ook van verdwenen straatnamen, paden of 

wegen. Ook treft men een overzicht aan van 

andere herkenningspunten zoals boerderijen, 

monumenten, kunstwerken, belangrijke plekken 

en informatie over buurten en wijken.

Kortom, dit boek is een naslagwerk voor nu en

 voor in de toekomst.

ISBN 978-90-827079-0-8
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Dit prachtige boek gaat niet alleen over de 

geschiedenis van de straatnamen van Heiloo. 

Maar door alle toelichtingen, de prachtige 

foto’s en afbeeldingen is het vooral een boek 

geworden dat veel vertelt over de 

geschiedenis van het dorp Heiloo.

Verkrijgbaar bij: Uitkijkpost Media en 
Historische Vereniging Heiloo in het 

Willibrordus Business Centrum Heiloo,
Bruna in ‘t Loo en Primera in Het Hoekstuk. 

?
WWW.HOOYBERG.NL
Tel. 075-6289679
Reserveer online en betaal géén boekingskosten

Country & Christmas Fair Kasteel de Haar
25 november 2018  € 39,50 p.p.

5 Daagse KERST KLAVERJASREIS 
ZUIDLAREN   
*** Brink hotel in centrum 
Prijs v.a. € 450,= p.p.
Vertrek 23 december 2018 

5 Daagse KERST KLAVERJASREIS ASTEN
**** Best Western Hotel Nobis
Prijs v.a. € 450,= p.p.
Vertrek 23 december 2018

Alle reizen gegarandeerd vertrek!
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in Bergen vlakbij de vlotbrug aan het kanaal en heb tot 
mijn 25e in dat mooie dorp gewoond. Sinds 1988 ben ik getrouwd met 
Astrid Admiraal en vanaf 1990 wonen wij aan de Westerweg in Heiloo. 
We hebben een dochter Anne en een zoon Sem. Sinds 2012 ben ik 
gestart met mijn eigen bedrijf, Leijen Administratie & Controle.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Voetbaltrainer. Dat is ooit eens begonnen na het lezen van het boek 
van Wiel Coerver, de leermeester van de perfecte kap- en schaarbe-
weging. Al een paar jaar ben ik bij HSV trainer en coach van het team 
van Sem. Daarnaast mag ik zelf graag nog een balletje trappen in de 
zaal en op het veld. Eigenlijk is alles wat met voetbal te maken heeft 
fantastisch.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Louis van Gaal ligt voor de hand, maar ik ga toch voor Bono, de zanger 
van U2. Zo lang al aan de absolute top en zeer begaan met groeperin-
gen die het heel veel minder hebben dan wij. Als ik ‘s morgens in de 
auto keihard het nummer Beautiful Day beluister komt de energie 
vanzelf.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Mijn vader kwam eens thuis met een plunjebaal waar een supergrote 
bungalowtent voor 8 personen in zat. Die had hij gered uit een boerde-
rijbrandje in Schoorl. Het duurde ongeveer een halve dag voordat die 
tent eens een keer stond. Met 3 vrienden gingen we daarmee ieder jaar 
kamperen in Eerbeek of bij de IJzeren Man bij Den Bosch. Kampvuur-
tje, drankje en Saturday Night van Herman Brood op de cassetterecor-
der. Niemand die ons wat maakte!

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Daar zijn er meer van. Het Heilooërbos, Het Maalwater en uiteindelijk 
misschien wel de HSV-tribune. Het mooiste terras van Heiloo.

6. Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Ik ben een avondmens en ga altijd laat naar bed. Het is wel prettig als 
ik dan de nodige uurtjes kan meepakken, dus laat mij maar slapen.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Heb respect voor elkaar en oordeel niet te snel. Je komt elkaar altijd 
weer op een of andere manier tegen in het leven.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik 6 jaar lang penningmeester en bestuurslid ben geweest van het 
Ypestock Festival. Ik heb een fantastische tijd gehad met een bijzon-
dere club mensen. Wij zijn overal in het land geweest om bandjes te 
bekijken met als hoogtepunten de optredens van Van Dik Hout en 
De Dijk, de saamhorigheid van de vrijwilligers toen de tent in 1997 
omwaaide en binnen een dag weer moest staan en de zeiltocht naar 
Terschelling met een grote groep vrijwilligers. Wij zijn echt ten onder 
gegaan aan het eigen succes maar het was geweldig om mee te maken.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Burgemeesters hebben het in deze tijd niet gemakkelijk. Persoonlijk 
vind ik dat wij een uitstekende burgemeester hebben die zeer betrok-
ken is op allerlei fronten en zichtbaar is in het dorp. Maar met een 
autovrij rondje om het Witte Kerkje zouden heel veel mensen toch wel 
blij zijn en mogelijk biedt dat nieuwe kansen voor de horeca.

10. De persoonlijke vraag van Edward Geesken:
“Ik begrijp dat jij nog het enige bestuurslid bent van Stichting 
Dolfinn. Kunnen we in de toekomst nog wat verwachten?”
Dat is wel de bedoeling, Edward. We bestaan nog steeds en er zijn jaar-
lijks gemiddeld 4 à 5 kinderen die met onze financiële steun naar Cura-
çao gaan voor Dolfijntherapie. Na het 10-jarig bestaan vonden we dat 
het tijd werd om Dolfinn Rocks op een andere locatie plaats te laten 
vinden, maar dat is niet gelukt. Wel hebben we nog Het Natte Voetjes 
Festival en Dolfinn Golf georganiseerd. Dit jaar zijn er 2 bestuursleden 
afgetreden, er is inmiddels 1 vacature weer ingevuld. De bedoeling is 
om in 2020 weer iets te gaan organiseren op een geschikte locatie met 
een mooie programmering.

Ik geef de vragen door aan Natasha Andronova. Mijn vraag is:
“Je bent 16 jaar geleden uit Oekraïne gekomen en bent een mooie 
schoonheidssalon begonnen, die geweldig loopt. Heb je voor de toe-
komst nog (uitbreidings)plannen?”

Tien vragen aan...

Hans
Leijen
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Historisch Museum feestelijk geopend
HEILOO - Vrijdagmiddag 16 
november is door wethouder 
Fred Dellemijn het nieuwe 
museum van de Historische 
Vereniging Heiloo officieel 
geopend. Vele genodigden zagen 
de wethouder, door een druk op 
een knop, de opening verrichten 
en hierdoor verscheen het nieu-
we logo van het museum.

Het nieuwe museum is nu gele-
gen in het Museumkwartier op 
Landgoed Willibrordus. Naast 
de Verhalenkamer Willibrordus, 
Archeologisch Museum Baduhenna 
en het Toverlantaarnmuseum is 
Historisch Museum Heiloo het vier-
de museum dat gevestigd is op het 
Landgoed. Na het openingswoord 
door Jacob Ouderkerken kreeg Jaap 
de Graaf het woord. Hij nam de 
aanwezigen mee naar de oprichting 
van de Historische Vereniging en 
liet vervolgens de ontwikkeling van 
de vereniging door de jaren heen 
zien. Inmiddels groeit de vereniging 
gestaag en voor komend jaar staan 
weer tal van activiteiten op het pro-
gramma.

Het museum op Landgoed 
Willibrordus is geopend op dinsdag 
van 19.00-21.00 uur en op zaterdag 
en zondag van 14.00-17.00 uur. De 
toegang is gratis. Op de website 
www.hvheiloo.nl wordt het nieuws 
accuraat bijgehouden en vindt u alle 
informatie over de vereniging.

Melcoterrein
Tegelijkertijd met de opening van 

het Historisch Museum verscheen 
het nieuwe boek van Dick Slagter 
met als titel ‘Het Melcoterrein -Van 
weiland naar woonwijk’. In het boek 
zijn foto’s te zien en staat beschre-
ven hoe het Melcoterrein in de 
loop der jaren meer bestemmingen 
heeft gehad. Ooit werd er atletiek 
en gymnastiek beoefend, gehand-
bald en gevoetbald, en er heeft een 
heuse kermis gestaan. Heden ten 
dage staat alleen de schoorsteen 
van de melkfabriek nog overeind. 
De schoorsteen is inmiddels gereno-
veerd en staat daar als herinnering 
aan de jaren dat er een melkfabriek 
gevestigd was. De huizen die op het 
terrein gebouwd zijn worden over 
niet al te lange tijd opgeleverd.

De eerste drie boeken werden 
door Dick Slagter uitgereikt aan 

mevrouw Klazien Beets-Boot en de 
heren Barend Harreveld en Rein 
Koelemij, die in het verleden allen 
betrokken zijn geweest bij het 
Melcoterrein.

Na de presentatie van het boek 
werd de nieuwe tentoonstelling 
‘Melcoterrein Heiloo’ geopend door 
Dick Slagter. Hij deed dit door mid-
del van het luiden van een bel. In de 
tentoonstelling zijn gebruiksvoor-
werpen en foto’s te zien van wat 
zich in het verleden allemaal heeft 
afgespeeld op het Melcoterrein. 
Foto’s die de vereniging al in haar 
bezit had maar ook unieke foto’s die 
aangeboden zijn door mensen die 
het allemaal meegemaakt hebben. 
Het boek van Dick Slagter is sinds 
zaterdag 17 november te koop bij 
onder meer Bruna en kost € 14,95.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Wethouder Fred Dellemijn opent het nieuwe Historisch Museum.
       Foto: STiP Fotografie

Dick Slagter luidt de bel en opent hiermee de tentoonstelling 
over het  Melcoterrein.     Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Zondagmiddag 2 december zal het Zaans Interkerkelijk 
Mannenkoor in de Ter Coulsterkerk weer het jaarlijks advent-
concert verzorgen. Muzikale medewerking wordt verleend door 
pianist Jan Lenselink, organist Dirk Out, sopraan Erica Vogel 
en dirigent Paul Waerts. Aanvang 14.30 uur. Kaartverkoop voor 
aanvang van het concert. Entree € 10,-.       Aangeleverde foto

Adventconcert in Ter Coulsterkerk
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Groot voordeel van de werkwijze van 
Plameco: het meubilair kan bij montage 
van het nieuwe plafond gewoon blijven 
staan. Het onderhoudsvriendelijke 
Plameco-plafond bestaat uit 
hoogwaardig materiaal, dat ongevoelig 
is voor temperatuurverschillen 
en bovendien bacteriewerend en 
vochtbestendig is. Dit maakt een 
Plameco-plafond dus ook geschikt voor 
bijvoorbeeld badkamers of keukens. 
Daarnaast zijn er allerlei opties qua 
verlichting, zoals inbouwspots, indirecte 
verlichting of op afstand bestuurbare 
verlichting.  

Qua plafonds zijn zowel klassieke als 

Uw plafond past niet meer bij het interieur of is lelijk geworden door 
vochtplekken of scheuren? Plameco biedt hiervoor een ideale en duurzame 
oplossing: fl exibele plafonds. Met een installatie binnen een dag, zonder 
rommel of overlast. 

moderne uitvoeringen mogelijk in wel 
honderd varianten, voor elke inrichting 
en stijl is er iets passends te vinden. U 
kunt het zo gek maken als u zelf wilt. 
Een bloem op het plafond? Of liever 
slapen onder een sterrenhemel? Het 
is allemaal mogelijk bij Plameco. Bijna 
alles kan. 

Overtuig uzelf en bezoek de showroom. 
De ko�  e staat klaar. Aanstaande don der-
dag, vrijdag en zaterdag kunt u zich 
tijdens de show uitvoerig laten voor-
lichten over de mogelijkheden. De show -
room is gevestigd aan De Trompet 2182 
in Heemskerk en op alle kijkdagen 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Zeg hallo tegen uw nieuwe plafond.

VAARWEL SCHEUREN
EN SCHROOTJES!

22, 23 en 24 november10 - 17 uur

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

Brasserie Veldt • Kees Burger • Toyota De Bruijn Blokker BV •  
Bakkerij Hoetjes • Politie Heiloo • Brandweer Heiloo • Brasserie 
in ‘t Groen • Bijwaard Kappers • De Theeklipper • Rutgers Hoor-
techniek • Wildschut • New York Pizza Heiloo • Specialist in Web-
sites • Os Steakhouse • De Basseroet • Radio Bakker Heiloo • 
Plaza Cinco • Reformhuis Heiloo • Trots! Hypotheken • Bosman 
Hairfashion • Peek Juwelier • Zonneveld Optiek • Alleman Mode • 
Kapsalon Theo Robert • Sporthuis Johan Jansen • Banketbakkerij 
C. van Velzen • Beko Interieurs • Ouwejan Vastgoed Advies • 
Jünger Accountancy BV • Restaurant Herberg Jan • Garage 
Zander • Fa. H. Liefting • Vos Makelaardij • De Kamer Restaurant 
& Bar • Café de Wit • Moen Opticiens • Van der Borden  
Makelaardij • Bruna Heiloo • Ricardo Marcker Fotografie •  
Fietsenhandel Boersen • Automobielbedrijf Pilkes • Installatie- 
bedrijf De Noord • Restaurant Tumi • F.G.J. Pepping Houtbouw •  
Rentenaar Dierenparadijs • Van der Steen Autobedrijf • Dors-
sports • Harsveld Verzekeringen • Perry Haanraads Haard &  
Kachelhout • IJssalon Pinoccio • De Deel Wijnen • Camping de Boekel

Zaterdag 24 november intocht  
van Sinterklaas in Heiloo

Ga voor alle info naar www.sintinheiloo.nl

Heerenweg 151, Heiloo, 072 5054784

‘t Loo 61
Heiloo

Zeeweg 8 Heiloo

www.kbmakelaars.nl
Tel. 072 - 532 24 20

Wij bieden deze geheel vrijstaande villa met inpandige garage 
en royale tuin rondom aan. Een fantastische tuin die grenst 
aan gemeenteplantsoen op zuiden/oosten en u de volledige 
vrijheid biedt die u bij een villa mag verwachten.

 OPEN HUIS ZATERDAG 27 JUNI A.S. 
VAN 12.00 -13.00 UUR!

Vraagprijs:
Ð 695.000 kk

De Ronge 59 te Heiloo

inhoud m3

wonen m2

perceel m2

bouwjaar

kamers

550

160

610

1978

4

OPEN HUIS 
zaterdag 25 mei 09.30 u tot 10.45 u!

Van geweldige klasse en ook nog op een gewel-
dige locatie gelegen treft u een onder architec-
tuur gebouwde vrijstaande royale villa met 
allure aan; onder andere 5 heerlijke slaapka-
mers, 2 badkamers en een vrijstaande garage. De 
kans om een woonhuis te kopen van dit kaliber 
komt maar weinig voor. Vanaf het moment dat u 
binnenkomt zult u ervaren met hoeveel zorg dit 
woonhuis is gebouwd (2007) waarbij vooral 
gelet is op de kwaliteit en gekozen is voor duur-
zame materialen. De fraai (onder architectuur) 
aangelegde tuin op het zuidwesten is een para-
dijsje: veel privacy, ruimte en nog eens ruimte. In 
de zomer bent u tot het einde van de dag verze-
kerd van zon en voorzien van houten veranda, 
vijverpartij, groot speelgazon en houten tuin-
huis/berging. Kortom, genieten geblazen!

inhoud m3

wonen m2

perceelopp.

kamers

bouwjaar

750

186

1065

5

2007

Vraagprijs:
1.075.000  k.k.

Stationsweg 74A
1851 LL  HEILOO
Tel: 072 - 26 000 92
www.bureaublieve.com

Het   laatste   nieuws   uit  
Heiloo   &   regio   leest   u   op:

De Oude Werf 10 
 1851 PW Heiloo

t Loo 18 1851HT Heiloo 
072-5324606

Vishandel
Volendam

B L A C K  F R I D A Y

KORTING OP BED- EN BADTEXTIEL

23 NOVEMBER 2018 09:30 -  21:00

KERKWEG 1, 1906 AT LIMMEN
RIJKSWEG 108, 1906 BK LIMMEN

072 5051454, WWW.SLAAPKENNERLUTE.NL
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HEILOO - Ramon de Leeuw, Niels Snijder en Walter van den Burg 
(de laatste sloot zich onlangs aan), zijn de drie directieleden achter 
Nr. 10 Interieurbouw. In hun ruime pand aan de Populierenlaan in 
Uitgeest maken zij alles op het gebied van interieur. “Keukens, bad-
kamermeubels, kasten of kantoorinrichting: alles kan, niks is te gek,” 
zegt Ramon, die adviseert en tekent maar ook net als Niels, Walter 
en de net aangenomen Sem dagelijks prachtige interieurstukken in 
elkaar zet in de werkplaats. Niels en Walter nemen daarbij ook de cal-
culatie en planning voor hun rekening.

Pimp je keuken
Het is ook mogelijk om door Nr.10 je keuken te laten pimpen: nieuwe kast-
deurtjes plaatsen, de keuken laten spuiten in iedere gewenste kleur of bij-
voorbeeld het bijplaatsen van kasten, werkelijk alles is mogelijk. En als de 
klus geklaard is dan ruimen ze de werkplek keurig op, alsof ze niet geweest 
zijn.

De heren zitten allemaal ruim 20 jaar in de interieurbouw. Ze liepen als een 
rode draad door elkaars leven en kwamen elkaar op allerlei klussen tegen. 
Twee jaar geleden besloten Niels en Ramon voor zichzelf te beginnen. Ze 
noemden zich Nr. 10 Interieurbouw: de ‘N’ van Niels, de ‘R’ van Ramon en de 
10 omdat dit een geniaal getal is: op school krijg je een 10 voor een foutloze 
opdracht en bij voetbal is de spelverdeler nummer 10. De spelverdeler staat 
voor creatief, communicatief, technisch inzicht en overzicht, termen waar de 
mannen van Nr. 10 zich helemaal in kunnen vinden. Een naam dus die blijft 
hangen, heb je hem eenmaal gehoord dan vergeet je hem nooit meer.

Eerlijk advies
De klanten komen bijvoorbeeld met een idee aan de hand van een foto van 
Pinterest, en aan die foto hebben de mannen genoeg. Ze bruisen van de idee-
en. “We zijn 24 uur per dag bezig met ons werk, het is een manier van leven. 
Ik betrap mezelf er vaak op dat als ik ergens ben, ik toch even mijn hand langs 
een mooi meubelstuk haal om te kijken hoe het in elkaar zit,” vertelt Ramon 
lachend.

De klant krijgt een eerlijk advies. “We kunnen namelijk ook adviseren om het 
maar beter niet te doen,” benadrukken de mannen van Nr. 10. Na het eerste 
contact en het bespreken van het werk wordt er een offerte uitgebracht. Bij 
akkoord van de klant worden de puntjes op de i gezet. “Mensen zijn vaak 
bang dat ons maatwerk erg duur uitvalt. Dat is jammer, want meestal valt het 
mee als je het vergelijkt met een standaard interieurstuk,” vertelt Niels. “En 
mocht het toch duurder zijn dan gedacht dan zijn er tal van mogelijkheden 
om de prijs aan te passen door bijvoorbeeld nog een berekening te maken, 
maar dan met ander materiaal.”

Een vast netwerk van specialisten
Momenteel zijn de mannen druk bezig met het bouwen van de inrichting van 
een compleet woonhuis in Amsterdam. “Van het een kwam het ander, er kwa-
men steeds meer op maat gemaakte meubelstukken bij, de klant vond het 
prachtig,” vertelt Walter. Voor een hele inrichting zijn ook elektriciens, een 
loodgieter en installateurs nodig. Nr. 10 denkt hiervoor graag met u mee en 
heeft een vast netwerk van specialisten die ingeschakeld kunnen worden om 
uw droom te realiseren.

Tekst: Margreeth Anema

Ruim 60 jaar ervaring 

Interieurbouw Nr. 10

Foto: Margreeth Anema

Populierenlaan 63, 1911 BK  Uitgeest
Tel. 06-55 73 39 32, info@nr10interieurbouw.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 
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COLUMN

Michiel Ullers

Hij komt, hij komt, hij komt de 
goede Sint. Op 24 november komt 
hij aan in Heiloo. Dat is jaarlijks 
weer een feest. (Hockey)schoenen 
worden gezet en de Sint brengt 
uiteraard ook een bezoekje aan onze 
club. Cadeautjes in het clubhuis en 
uiteraard even het veld op. Wist je 
dat je prima kan hockeyen met een 
staf?

So far, so good. Maar wie moet de 
Sint vergezellen? Tot nu toe waren 
dat altijd zwarte (hockey)pieten, 
maar kan dat nog wel? Zwarte 
Pieten, Roetpieten, Witte Pieten. 
Wat moet je nu? Wij als sportver-
eniging hebben de clubkleuren 
geel, dus misschien Gele Pieten? Of 
misschien Groene Pieten, maar bij 
nader inzien is dat misschien niet 
zo’n goed idee omdat groen de kleur 
van onze ‘rivaal’ is.

Mijn gedachten dwalen verder 
terwijl ik op het hockeyveld sta en 
tegen een bal sla. Een witte bal, 
maar verderop ligt een gele. Ik kijk 
verder en zie blauwe, groene, zwar-
te, oranje, gestippelde en gestreepte 
ballen. Hockey speel je eigenlijk 
met een witte bal, dus zouden al die 
andere kleuren ballen zich gediscri-
mineerd voelen? Volgens mij spelen 
alle ballen hetzelfde, ongeacht de 
kleur. Als ik daarover nadenk zie ik 

ineens de ouderwetse wit-zwarte 
voetballen voor me. Hoe zouden die 
zich voelen in een moderne nieuwe 
wereld van alle kleuren voetballen? 
En de tennisballen? Heel vroeger 
wit, maar nu sinds jaar en dag geel, 
geeloranje, groen of gestreept. Of 
golfballen? Oorspronkelijk wit, maar 
inmiddels in alle kleuren. Hoe voe-
len die zich?

Ik pak een nieuwe hockeybal, een 
roze, en sla die weg. Ondanks dat 
het precies dezelfde bal is, gaat mijn 
voorkeur toch uit naar een ouder-
wetse witte bal. Waarom? Geen 
idee, omdat het misschien altijd zo 
was. Kortom, de wereld verandert. 
Nieuw en verandering is goed, maar 
dat betekent niet altijd dat het oude 
niet meer goed is. Misschien maken 
we het onszelf wel erg moeilijk.

Hockey-Sint

‘Ouderwetse masseur’ Slinger 
sluit zijn praktijk

HEILOO - Na 38 jaar vindt fysio-
therapeut Peter Slinger (64) het 
welletjes. Hij sluit in december 
zijn praktijk.

Op de vraag of hij een ouderwetse 
masseur was, klinkt een volmon-
dig ‘ja’. “Ik vind - en heb dat altijd 
gevonden - dat masseren en oefenen 
het beste is om klachten te verhel-
pen of te verminderen. Om mensen 
weer mobiel te maken. In de loop 
der jaren heb ik allerlei behandel-
methoden voorbij zien komen: met 
stroom, paraffinebaden, modder-
pakkingen, de bekende rode lamp, 
ultrakortegolf enzovoorts. Ik ben 
nooit overtuigd geweest van de 
meerwaarde van die methoden ten 
opzichte van de klassieke massage 
met olie en handjes. Een huisarts 
heeft eens tegen een patiënt gezegd: 
Ga maar naar Slinger, want die mas-
seert tenminste nog. Dat vond ik 
een groot compliment.”

Vlaardinger Slinger begon in 
1980 zijn praktijk in Heiloo en heeft 
deze zien groeien doordat Heiloo 
meer inwoners kreeg, de vergrij-
zing (“Het lijkt wel of iedereen een 
nieuwe knie of heup krijgt,” zegt hij 
lachend) en de toenemende aan-
dacht voor bewegen en sporten. Hij 
heeft nooit de ambitie gehad zijn 
eenmanszaak uit te breiden met 
personeel. “Als eenling is het hard 
werken. Je kunt het je eigenlijk niet 
veroorloven om ziek te zijn. Maar 
een grote praktijk is onpersoonlijk. 
Tegenwoordig wordt een patiënt 
al snel aan die apparaten of op een 
loopband gezet. Ik hecht aan per-
soonlijk contact, achtergrondkennis 
van de patiënt. Sommige oefenin-
gen kan een patiënt na een goede 
instructie best zelf thuis doen. Er 
zijn praktijken waar daar die simpe-
le oefeningen gedaan moeten wor-
den. Tegen betaling, terwijl de fysio-
therapeut er niets of bijna niets voor 
doet. Ik vind dat je dat niet kunt 
maken. Die apparaten en een loop-
band kunnen patiënten bij mij vóór 
of na mijn behandeling gebruiken. 
Dus niet in mijn tijd die ik declareer. 

Het dient bij mij als toegevoegde 
waarde, niet als hoofdtherapie.”

De administratieve last werd 
Slinger een doorn in het oog. Hij 
vertelt over zijn ervaringen. Het 
begon met een eenvoudig dagboek-
je voor het noteren van de behande-
lingen. Nu moet zo ongeveer alles 
worden vastgelegd. Een tabel voor 
de pijnscore, een behandelindex, 
de mate waarin bijvoorbeeld een 
knie kan buigen, de vooruitgang na 
elke behandeling. “Je kunt patiënten 
niet op één hoop gooien. Er wordt 
tegenwoordig vanuit de verzekeraar 
en niet vanuit de patiënt gedacht. 
Mensen met MS of Parkinson moe-
ten van de verzekeraar uit kosten-
overweging in groepjes behandeld 
worden, terwijl individuele behan-
deling aantoonbaar beter is. Na vijf-

tien behandelingen moet je van een 
verzekeraar eigenlijk stoppen, ook 
wanneer een klacht nog niet verhol-
pen is. Het is te gek voor woorden,” 
aldus Peter.

Waar moet iemand met zijn rug-
klachten naartoe, nu Slinger stopt? 
Slinger hoedt zich ervoor een col-
lega aan te prijzen. “Het beste is om 
bij een bepaalde klacht een fysio-
therapeut te kiezen op grond van de 
vereiste discipline.”

Slinger kijkt met voldoening terug 
op zijn werk. “Het is altijd fijn als 
iemand van zijn pijn af is. Weer goed 
kan lopen. Weer goed functioneert. 
Prachtig, toch?”

Tekst: Berend Izaks

Peter Slinger ziet zichzelf als een ‘ouderwetse masseur’.
Foto: STiP Fotografie



laat je groeienwww.fortekinderopvang.nl

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

VOOR EEN GOED GESPREK 
OVER VOEDING EN DIEET

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

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

diëtisten: Fabienne Al en
Ingeborg Schoof Groefsema 

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

Lichamelijke klachten 
of gewichtsproblemen? 
Door middel van aanpassen van
eetgewoonten en/of leefstijl pakken 
we de klachten bij de oorzaak aan.

De therapie kan goed helpen bij:
vermoeidheid / burn-out / maag /
darm klachten / allergieën/intoleranties / 
hoge bloeddruk/ gewrichtsproblemen / 
hoog cholesterol / schildklierproblemen /
overgang/menopauze / over-/ondergewicht

Meer informatie: Leonie Grossenbagt
Boekenstein 104, 1852WX Heiloo, 06-47980595
info@nl-voedingscoach.nl, 
http://www.nl-voedingscoach.nl/

Aangesloten en geregistreerd als 
orthomoleculair therapeut bij de MBOG. 
Vergoeding gedeeltelijk of geheel vanuit 
een aanvullende verzekering.

Zwanger?
Rugpijn, maagzuur, onrustige benen
Bowen- en massagetherapie

VERGOEDING vanuit het aanvullende pakket  
van de meeste zorgverzekeraars

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

echo-adfysio kennemertstraatweg 464  1951 NG
gerbrand@echo-adfysio.nl    tel 06 53106162 

fysiotherapie
MSU echografie
shockwave therapie
osteonomie

Een duidelijke diagnose door echo,- en functie 
onderzoek geeft inzicht in oorzaak, gevolg en 
oplossing van uw lichamelijke klachten aan 
spieren, pezen en gewrichten. Kijk voor meer 
informatie op www.echo-adfysio.nl

Burgers 
van Heiloo 
bedankt!

€ 2.444,- voor 
loungeplek

Iwan Bronkhorst, De Eethoek, Os Steakhouse, 
Herberg Jan, De Kamer, Plaza Cinco, 
Brasserie in ’t Groen, Online Slager en CiRoPack 
verkochten 2.444 Burgers van Heiloo.

Weet wat je doet,  
bij pijn aan de voet!

Nijverheidsweg 31J, 1851 NW Heiloo
Churchillplein 1, 1921 ET Akersloot 
072 5325555
info@podotherapieheiloo.nl
www.podotherapieheiloo.nl

AANGESLOTEN BIJ NVVP / PROVOET / KWALITEITSREGISTER / HONK

> Nagelbeugels
> Likdoorns
> Ortheses
> Lastige eeltplekken

> Diabetische voet
> Reumatische voet
> Ingegroeide nagels
> Sporters

Onze medisch pedicures behandelen deskundig uw voeten.  
Gespecialiseerd in:

Najaar: het is vroeg donker 
en de temperatuur is flink 
gedaald. Overal om ons 
heen snotterende en hoes-
tende mensen. 

In zo’n periode is het nodig 
om jezelf extra te bescher-
men: warme kleding, warm 
voedsel en voldoende rust. 
Het klinkt saai maar hiermee 
kom je deze periode het beste 
door.

Als je wat hulp nodig hebt om 
over een verkoudheid of griep 
heen te komen, denk dan ook 
eens aan acupunctuur. In mijn 
praktijk behandel ik veel ver-
schillende klachten, en ook 
kunt u er terecht als u bijvoor-
beeld uw weerstand wilt ver-
sterken. Ik gebruik hiervoor 
ook moxa, en indien nodig 
kunnen we Chinese kruiden 
inzetten om de verkoudheid 

HEILOO - Op zaterdagmid-
dag 3 november vierde 
ODC De Vijfhoek haar 45- 
jarig bestaan. Wethouder 
jeugdzorg Elly Beens van 
de gemeente Heiloo sprak 
haar waardering uit voor 
de inzet van alle medewer-
kers en vrijwilligers van 
De Vijfhoek.

René de Boer, voorzitter van 
De Vrienden van De Vijfhoek, 
bedankte alle donateurs en 
sponsoren die de afgelopen 
jaren De Vijfhoek een warm 
hart hebben toegedragen. 
Het 45-jarig bestaan van de 
Vijfhoek werd aangegrepen 
om namens al die gulle gevers 
een prachtig cadeau aan te 
bieden, namelijk een lounge-
plek voor in de buitenruimte. 
Wethouder Beens verrichtte 
de officiële ingebruikname 
van dit jubileumcadeau door 
de beschermhoes omhoog te 
trekken.

De Burger van Heiloo van 
Iwan Bronkhorst vormde de 
aanjager om de loungeplek 
gefinancierd te krijgen. De 
Eethoek, Os Steakhouse, 
Herberg Jan, Melange 7 (Nu 

Carin's voetverzorging:  
van bouwplaats naar voetverzorging

HEILOO - Na 22 jaar wer-
ken in de bouw was het 
tijd voor verandering. Ik 
wilde graag met mijn han-
den werken en niet alleen 
maar via de computer en 
de telefoon met klanten 
communiceren. 

Na een zoektocht werd het de 
opleiding tot pedicure en de 
cursus voetreflexmassage. In 
2016 ben ik gestart met mijn 
eigen praktijk Carin’s voetver-
zorging op De Boog in Heiloo.
Na het behalen van het 
diploma medisch pedicure, 
kan en mag ik ook mensen uit 

de risicogroep behandelen, 
zoals klanten met diabetes of 
reuma en mensen die onder 
behandeling staan van een 
oncoloog.

Onze voeten zijn superbelang-
rijk in het dagelijks leven. We 
staan immers een groot deel 
van de dag en ze brengen ons 
overal naartoe. Daar mag je 
best zuinig op zijn.

Mijn motto is ‘Uw voeten, 
mijn zorg’. U bent dan ook 
van harte welkom in mijn 
praktijk voor een behande-
ling.

Het motto van Carin is 
‘Uw voeten, mijn zorg’.
Foto: aangeleverd

Hanneke Visser.
Foto: aangeleverd

Nieuwe loungeplek voor 45e 
verjaardag ODC De Vijfhoek

Teamleider Angelique Besseling van De Waerden 
(links) ontvangt een jubileumcadeau namens de 
gemeente Heiloo van wethouder jeugdzorg Elly Beens 
(rechts).    Foto: aangeleverd

De Kamer), Plaza Cinco, 
Brasserie in ‘t Groen/Loocatie 
en Online Slager verkochten 
2.444 burgers voor het goede 
doel! De actie werd onder-
steund door CiRoPack.

Meer info op  
www.vriendenvandevijfhoek.nl

Praktijk Hanneke Visser helpt 
bij verkoudheid en griep

en griep sneller kwijt te raken.

Vragen? Bel of mail mij gerust 
voor vrijblijvend advies: 
06-18224671 of hannvisser@
gmail.com, www.acupunc-
tuuruitgeest.nl.
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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

LITERAIRE SALON & 
FILM MET ONNO BLOM
Een prachtige schrijvers-/

filmavond waarin de film
“Turks Fruit” centraal staat.

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

28
nov

VERBRAAK/VAN 
BIJNEN ‘ENDLESS 
ROAD’ 

Multi-instrumentalisten met broeierige 
muziek en ontroerende liedjes.

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

07
dec

LAZY SUNDAY TAPAS 
MET LA LUNFARDITA
Een bijzondere cross-over 

van Tango en Manouche met Spaan-
se tapas door Keuken met Karakter.

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

09
dec

HISTORISCHE 
VERENIGING HEILOO
Rondleidingen in Huize 
Nijenburg. Met ervaren 
gids van de Historische 
Vereniging Heiloo. U zult 
verschillende vertrekken 
van Nijenburg bekijken en 
natuurlijk ziet u het bijzon-

dere poppenhuis. Als het weer het 
toelaat wordt er in de tuin gewandeld. 
Vertrek vanaf Nijenburg om 11.00 
of 13.30 naar keuze. Kosten €7,50 
(geen pin) inclusief koffie/thee, die u 
drinkt in de oude keuken.

❯ HISTORISCHE VERENIGING HEILOO 
Inlichtingen: 06 51718363.

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! En dan de 
dag erna merken dat je toch met een 
andere bril kijkt. Aanvang 20.15 uur 

❯ VRIENDEN VAN DE BEUN Theater de 
Beun, Willibrordusweg 2 Heiloo.

22
NOV

GROENE PASSIE 
BEURS
Op de Groene Passie Beurs 
maak je o.a. kennis met 
moestuinieren, permacul-
tuur en voedselbossen.

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

24
25
nov

25 
nov

09 
16
dec

Rozing Wonen & Dromen kiest voor metamorfose in 
samenwerking met Luxaflexš 
HEILOO - Bij Rozing Wonen & Dromen aan de Westerweg 261 in Heiloo is 
de gloednieuwe Luxaflex® Inspiration Shop geïnstalleerd. De metamor-
fose staat geheel in het teken van een inspirerende, overzichtelijke en effi-
ciënte presentatie van Luxaflex® raambekleding.

Zo zijn er veel voorbeelden met de smart home PowerView® bediening. 
Ook andere bedieningsvormen, materialen en stoffen komen uitgebreid 
aan bod, waarbij lichtbeheersing en visuals in de Inspiration Shop een 
belangrijke rol spelen. Hiermee wordt een realistische thuissituatie gecre-
eerd. Zo kan Rozing Wonen & Dromen je van een optimaal advies voor-
zien. Uiteraard wordt de raambekleding door ons bij je thuis ingemeten en 
gemonteerd. Tot ziens! 

Rozing Wonen & Dromen, Westerweg 261 in Heiloo, www.rozing.nl.

Kerstbomenhandel Groot-Jonker

HEILOO - Ook dit jaar is kerstbomenhandel Groot-Jonker weer van de 
partij op de hoek van de Kapellaan en de Kennemerstraatweg; al meer dan 
30 jaar een vertrouwd adres voor de mooiste kerstbomen van Heiloo en 
omstreken.

Het assortiment bestaat uit vele soorten en maten, met en zonder kluit en 
dat voor een scherpe prijs. Er is volop keus in o.a. Nordmann, Blauwspar, 
Nobilis en de originele dennenboom. Dit jaar is er nog meer keus in bomen 
op pot, o.a. Blauwspar, Groene Den, Nordmann en de Servische Spar. U 
kunt ruim parkeren en de bomen worden gratis in een net verpakt, wel zo 
handig voor transport! Ook ‘s avonds geopend en sfeervol verlicht, dus ook 
dan kunt u een boom uitzoeken. En natuurlijk weer als aardigheidje voor 
de kinderen, een cadeautje uit de grabbelton.

Alle dagen open van 9.00 tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag tot 18.00 
uur. Tot ziens op de hoek Kapellaan/Kennemerstraatweg (naast motel 
Fletcher ‘Kwartje Koffie’).

CoderDojo #9. Kom je ook meeprogrammeren?

HEILOO - Ken je het verhaal van Schateiland, van de schrijver Robert 
Louis Stevenson? Voor deze CoderDojo ga je terug naar de tijd waarin 
piraten houten benen hebben en flessen rum drinken op krakende houten 
schepen. In Minecraft bouw jij je eigen schateiland en ga je op zoek naar 
de schat.

Neem als je kunt zelf een laptop mee. Heb je er geen? Laat het vooraf 
weten, dan kun je er eentje lenen. Er is elke maand CoderDojo in 
Bibliotheek Heiloo, steeds op zaterdag óf in de schoolvakantie.

CoderDojo HeLa is een initiatief van de samenwerkende bibliotheken van 
Heiloo en Langedijk. Bij een CoderDojo leer je programmeren, ontmoet 
je andere deelnemers die ook van programmeren houden, deel je waar je 
mee bezig bent en maak je nieuwe dingen. Datum en tijd: woensdag 28 
november 2018 van 15.00–17.00 uur. Deelname is gratis, een toegangskaart 
is vereist. Verkrijgbaar via www.bibliotheekheiloo.nl.

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N Kinderopvang duur?
HEILOO - Dat valt eigenlijk 
best mee! In januari worden 
de uurtarieven van de mees-
te kinderopvangorganisaties 
weer verhoogd, bij Kits Oonlie 
is dit niet anders. Ondanks de 
nieuwsberichten over het duur-
der worden van opvang, bent u 
bij de kinderdagverblijven van 
Kits Oonlie goedkoper uit in het 
nieuwe jaar.

Voor alle ouders gaat de kin-
deropvangtoeslag omhoog per 
1 januari 2019. Dit betekent dat 
de opvang voor ouders met een 
gezamenlijk bruto jaarinkomen 
van €36.000, voor één hele dag 
opvang per week slechts €40,99 
per maand kost. In 2018 was dit 
nog €47,67 per maand. Bij een 
gezamenlijk bruto jaarinkomen 
van € 65.000,- zijn de maandelijkse 
kosten voor één hele dag opvang 
in 2019 € 93,90 in plaats van de  
€ 112,97 in 2018.

Bent u benieuwd wat uw maande-
lijkse opvangkosten in 2019 zullen 
zijn? Neem gerust contact op met 
Kits Oonlie en de medewerkers van 
de centrale administratie berekenen 
uw nieuwe maandelijkse opvang-
kosten. Tel.: 072-5323576.

Aangeleverde foto

Werken met de digitale 
overheid - 

beginnerscursus
HEILOO - De overheid gaat digi-
taal, doet u mee? Tegenwoordig 
gaan acties als het aanvragen 
van een huurtoeslag, het zoeken 
naar werk en het doorgeven van 
een verhuizing allemaal digi-
taal. Wilt u leren hoe u dit zelf 
kunt doen? Volg dan de cursus 
‘Werken met de digitale over-
heid’ bij Bibliotheek Heiloo.

Deze cursus bestaat uit drie bij-
eenkomsten. Tijdens deze bijeen-
komsten leert u een DigiD aan te 
vragen en gebruiken. Bovendien 
leert u handig informatie opzoeken 
op websites van de overheid zoals 
de Belastingdienst en het UWV. Met 
veel tips en trucs en ruimte voor 
vragen. Bibliotheek Heiloo stelt 
computers beschikbaar waarop 

gewerkt kan worden. Bovendien 
ontvangt u een werkboek waarmee 
u oefeningen kunt maken en alles 
nog eens rustig na kunt lezen.

‘Werken met de digitale overheid’ 
is als volledige serie, bestaande 
uit drie bijeenkomsten, te volgen. 
Data: vrijdag 30 november, 14 en 
21 december, van 10.30 – 12.30 uur. 
Er zijn geen kosten aan deze cursus 
verbonden.

Opgave bij de servicebalie, tele-
fonisch 072-5330670 of via www.
bibliotheekheiloo.nl. Deelnemers 
moeten al wat bekend zijn met het 
gebruik van computer en internet. 
Als u dat eerst wilt leren, verwijzen 
wij u naar onze basiscursus ‘Leren 
omgaan met de computer’.

Wederom nieuwe 
activiteiten Historische 

Vereniging Heiloo
HEILOO - Na een gezellige 
(voor)opening van het muse-
um voor de vrijwilligers en een 
mooie officiële opening voor de 
genodigden, kwamen afgelopen 
weekend vele Heilooërs naar 
het Historisch Museum Heiloo.

De bezoekers waren onder de 
indruk en verrast door het nieu-
we onderkomen op Landgoed 
Willibrordus. Veel van het getoonde 
is te zien in vitrines, maar er wordt 
ook gebruikgemaakt van beeld-
schermen, beamers en prachtige 
schermen. Apparatuur die dankzij 
Wim de Boer van Computerzaak 
WDB Trading op het juiste moment 
perfect werkte. Echter, voor de ver-
eniging geen rust. Er staan weer 
nieuwe activiteiten op stapel. Zo 

zijn er zondag 25 november weer 
rondleidingen op Nijenburg (zie cul-
tuuragenda). De nieuwe Cronyck 
voor leden verschijnt binnen-
kort. De voorbereidingen voor de 
toneelavonden in april gaan starten 
(‘Foto’s die vervagen’ van Martine 
Faber). En ten slotte het organise-
ren van de kerstwandeling.

Het nieuwe boek van Dick 
Slagter, ‘Het Melcoterrein - Van wei-
land naar woonwijk’, is nu te koop 
bij Bruna, Primera en de Historische 
Vereniging. Daarnaast kijken 
we uit naar uw komst tijdens de  
openingsuren: dinsdag van 19.00 - 
21.00 uur of zaterdag en zondag van  
14.00 - 17.00 uur. De toegang is  
gratis en de koffie/thee staat voor  u 
klaar.

 
 
HEILOO - Woensdag 28 november is 
de eerste ‘Hema VoorleesBieb’ op het 
pleintje voor de Hema in winkelcen-
trum ‘t Loo. De Hema VoorleesBieb 
is een samenwerking tussen Hema 
Heiloo en Bibliotheek Heiloo. Tussen 
9.30 en 10.30 uur kunt u elk kwartier 
samen met uw kind aanschuiven voor 
een mooi verhaal. Voor de kinderen is 
er wat te drinken en wat lekkers en de 
(groot)ouders ontvangen een waarde-
bon om na afloop een kopje koffie of 
thee te drinken in het restaurant van 
de Hema.

Hema Voorleesbieb

Vlnr. Carlo, Lian, Eugène en Thea. Sanne en Jan ontbreken op de foto.



U I T K I J K P O S T 82 1  N O V E M B E R  2 0 1 8  

tloo-winkelcentrum.nl Heiloo
tloo-winkelcentrum.nl

ZATERDAG

15 oktober

MODESHOWS
IN

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

Sinterklaashuis
Winkelcentrum ’t Loo presenteert:

WOENSDAG 21 NOVEMBER

 15.00 – 17.00 uur

Opening Sinterklaashuis

De Pieten hebben weer hard gewerkt om een mooi 

onderkomen te creëren. Niemand minder dan

Sinterklaas zal vanmiddag ook aanwezig zijn.

WOENSDAG 28 NOVEMBER

 13.00 – 17.00 uur

Maak je eigen pepernoten

Vandaag mogen de kinderen in Heiloo en 

omstreken hun eigen pepernoten bakken. 

Maak je eigen pepernoten

omstreken hun eigen pepernoten bakken. 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 
12.00 – 16.00 uur

Sinterklaaslichtje maken
De kinderen krijgen een weckpotje en mogen 
met glasstiften mooie kunstwerken maken. 

KOOPZONDAG 2 DECEMBER

12.00 – 16.00 uur

Sinterklaas en Pieten glittertattoo

Vanmiddag zal Glittertattoopiet aanwezig zijn om alle kinderen van een 

mooie glittertattoo te voorzien. Sinterklaas komt op bezoek, er lopen 

Zangpieten rond in het winkelcentrum en je kunt Piet Babello tegenkomen.

WOENSDAG 5 DECEMBER 2018
13.00 – 17.00 uur

Verrassing
Wat we vandaag gaan doen houden we nog even geheim. Kom gezellig langs voor het heerlijk avondje van de Sint gaat beginnen.

ZATERDAG 1 DECEMBER 201812.00 – 16.00 uurMaak je Piet van foamclay
Met behulp van de Knutselpieten kun je een 

mooi pieten� guur maken van Foamclay

Maak je Piet van foamclay
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Winterreise in de Witte Kerk
HEILOO - De Witte Kerk Heiloo 
staat op zondag 2 december 
in het teken van Winterreise. 
Winterreise is het laatst voltooi-
de werk van Franz Schubert. 
De cyclus van 24 liederen op 
gedichten van Wilhelm Müller 
behoort tot de meest geliefde 
werken van Schubert en mis-
schien wel van onze hele wes-
terse muziekcultuur.

Schubert was ongeneeslijk ziek 
toen hij de laatste hand aan de twee-
de helft legde. De eerste helft was 
al eerder gepubliceerd. Schuberts 
vrienden waren geschrokken van de 
sombere lading van veel van de lie-
deren, waarin winterse natuurbeel-
den met gevoelens van verlatenheid 
en wanhoop samenkomen. De lange 
eenzame reis door de barre winter 
begint met het afscheid van een 
trouweloze geliefde. Mensen kun-
nen in deze reis het afscheid van 
Schuberts eigen leven zien. Daarin 
doet de ontmoeting met de arme 
speelman, Der Leiermann, denken 
aan de ontmoeting met de dood.

Matthijs Mesdag
(Bas) bariton Matthijs Mesdag 

studeerde aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam bij 

Margreet Honig. Daarna volgde hij 
in Groot-Brittannië lessen aan de 
‘Britten Pears School for advan-
ced musical Studies’ te Aldeburgh 
bij Anthony Rolfe-Johnson, Sarah 
Walker en Diane Forlano, en in 
Parijs bij David Pittman-Jennings. 
Momenteel wordt hij gecoacht door 
Brian Masuda. Vanaf de oprichting 
in 1992 maakt hij deel uit van het 
‘Amsterdam Baroque Choir’ van 
Ton Koopman, waar hij als solist 
en ensemblezanger meewerkte aan 
de registratie van alle Bachcantates 
en als solist aan de cd-opname 
van Mozarts Krönungsmesse en 
Vesperae Solennes de Confessore. 
Naast zijn optredens als oratori-
umsolist in Nederland, Duitsland, 
België, Frankrijk en Finland, 
werkt hij bij de Nationale Opera 
waar hij onder meer ensemblerol-
len vervulde in ‘Tea’ van Tan Dun, 
‘Die Soldaten’ van Bernd Alois 
Zimmermann en ‘Raaff’ van Robin 
de Raaff.

Enkele van de operarollen die hij 
speelde zijn ‘Hans’ in de première-
productie van ‘Een Job van onze 
tijd’ van Wim de Ruijter, ‘Aeneas’ in 
‘Dido and Aeneas’ in Wiltshire GB 
en recent ‘Betto’ in ‘Gianni Schicchi’ 
in de verfilming door Opera Spanga. 

Verder verzorgt hij sinds 1994 
liedrecitals voor de ‘Vereniging 
Vrienden van het Lied’ in samenwer-
king met pianist Vaughan Schlepp.

Vaughan Schlepp 
Vaughan Roydon Schlepp, gebo-

ren in 1956 in Tokio, kreeg zijn 
eerste pianolessen in Engeland, 
waar hij op vijfjarige leeftijd voor 
het eerst in het openbaar optrad. 
Hij zette zijn studie voort in de 
Verenigde Staten, speelde zijn eer-
ste pianoconcert toen hij twaalf 
was, en behaalde tenslotte twee 
graden ‘magna cum laude’ bij 
Maria Luisa Faini aan de Eastman 
School of Music te New York. 
Een groeiende belangstelling voor 
oude muziek bracht Schlepp ertoe 
naar Nederland te gaan om te stu-
deren bij Gustav Leonhardt. Zijn 
gelijktijdige ‘ontdekking’ van de 
18e- en 19e-eeuwse fortepiano 
en Hammerklavier leidde tot het 
aanschaffen van een in circa 1835 
gebouwde Broadwood vleugel.

Als uitvoerende op clavecimbel 
en oude en moderne piano geeft 
Schlepp door de gehele wereld 
vele concerten, lezingen en mas-
terclasses en heeft hij tevens een 
groot aantal radio-, televisie- en 
cd-opnames gemaakt. Hij heeft als 

solist met orkesten in Nederland en 
Amerika gespeeld, en wordt regel-
matig geëngageerd door zeer uiteen-
lopende artiesten zoals cellist Anner 
Bijlsma, sopraan Barbara Schlick, 
bariton Max van Egmond, violiste 
Lucy van Dael en bassist Hans 
Roelofsen. Als continuo- en solo-
organist heeft hij een belangrijke 
rol gespeeld bij de onlangs versche-

nen, zeer succesvolle opnames van 
de complete Bachcantates. Schlepp 
is intensief betrokken bij moderne 
muziek en theater en is daarnaast 
werkzaam in Amsterdam als leraar 
en repetitor voor zowel zangers als 
instrumentalisten. Vaughan Schlepp 
was in 2009 mede-oprichter van het 
Frühling Trio.

Matthijs Mesdag.
Aangeleverde foto

Vaughan Schlepp.
Aangeleverde foto

 

Winkelen in winkelcentrum ‘t Loo is nóg leuker 
tijdens de feestdagen!

HEILOO - Van donderdag 20 
december tot en met zaterdag 
5 januari wordt winkelcen-
trum ‘t Loo omgetoverd tot 
een waar winterwonderland. 
Op het Looplein zal namelijk 
een heuse schaatsbaan verrij-
zen en met de schaatsbaan als 
middelpunt zullen er allerlei 
activiteiten worden georgani-
seerd door de ondernemers in 
en rondom winkelcentrum ‘t 
Loo. 

Vaders en moeders kunnen 
fijn winkelen terwijl de kinde-
ren vermaakt worden op de 
schaatsbaan. Schaatsen kunnen 
ter plekke gehuurd worden voor 
slechts 2 euro en er is begelei-
ding aanwezig. Als de kinderen 
nog niet zijn uitgeschaatst na de 
boodschappen dan kunt u gezel-
lig plaatsnemen in de Stube om 
een warme chocomel te drinken. 
De ondernemers van de winke-
liersvereniging vonden het tijd 
worden om in en om ‘t Loo iets 
moois te organiseren. Zij zijn 
heel blij met de gemeente, die 
toestemming heeft verleend het 
Looplein twee weken af te slui-
ten voor verkeer. Daardoor kan 
het groots worden aangepakt. 
Bas Thooms van de Hema: “Wij 
hebben er enorm veel zin in! Ons 
streven is om er een jaarlijks 
terugkerend spektakel van te 
maken.”

Het ‘Oostenrijkgevoel’ in een 
gemütliche Stube

Marjolein Bosch van Herberg 
Jan vertelt: “Horecabedrijven 
in de omgeving van winkel-
centrum ‘t Loo hebben de han-
den ineengeslagen en met ver-
eende krachten gaan wij u het 

‘Oostenrijkgevoel’ bezorgen in 
onze gemütliche Stube.” In de 
Stube en op het gezellige terras 
zullen alle koek-en-zopieklas-
siekers langskomen, denk maar 
aan glühwein, warme chocomel, 
apfelstrudel, snert en broodjes 
worst. De deelnemende hore-
cabedrijven zijn Herberg Jan, 
De Kamer, Restaurant Spijkers, 
Steakhouse Os, Keuken met 
Karakter, Brasserie in ‘t Groen en 
Brasserie Veldt. “U zult dus veel 
bekende gezichten uit de horeca 
van Heiloo tegenkomen, maar 
we zijn ook op zoek naar vrijwil-
ligers om ons te ondersteunen,” 
aldus Marjolein. Mensen die zin 
hebben om een handje te hel-
pen kunnen zich aanmelden bij 
Marjolein via info@herberg-jan.
nl.

Twee dagen gratis schaatsen 
voor scholen en verenigingen

Het Heilooër schaatsseizoen 
opent op donderdag 20 en vrijdag 
21 december; scholen en vereni-
gingen worden door de organisa-
tie uitgenodigd om op deze twee 
dagen gratis een uur te komen 
schaatsen. De scholen zullen 
hiervoor benaderd worden, maar 
als je na het lezen van dit bericht 
niet meer kunt wachten dan kun 
je jezelf en je klas of team aan-
melden via info@tloo-winkelcen-
trum.nl. Overleg wel even met 
je meester, juf of coach natuur-
lijk. Ook start op donderdag 20 
december een vierdaagse kerst-
markt met maar liefst vijftig kra-
men tussen ‘t Loo, de Witte Kerk 
en tot aan Herberg Jan. De kerst-
markt is een heerlijk uitstapje 
om uzelf alvast onder te dom-
pelen in het kerstgevoel en de 
laatste presentjes te kopen voor 

onder de boom. Tijdens de kerst-
dagen is de schaatsbaan natuur-
lijk ook gezellig open. Op zondag 
23 december en op zondag 30 
december zijn de koopzondagen 
ingelast en tijdens of na het shop-
pen is er op zondag 30 december 
tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
gratis glühwein voor iedereen 

op het terras bij de Stube. Het 
wordt dus een beregezellige 
winter bij winkelcentrum ‘t Loo. 
Binnenkort leest u in een Heiloo 
on Ice-special in de Uitkijkpost 
meer over de opening door bur-
gemeester Hans Romeyn, de acti-
viteiten en de openingstijden.

Tekst: Margreeth Anema

Aangeleverde foto
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6e editie
Winterfair 

Limmen

  
 

6e editie6e editie
Winterfair 

Limmen

11.00 tot 
17.00 uur
gratis entree

23, 24 en 25 november 
30 november, 1 en 2 december 
7, 8 en 9 december 
14, 15 en 16 december

U bent van harte welkom bij 
de overdekte Winterfair 2018

Dusseldorperweg 97, Limmen, tel. 06-21 65 83 65 
anastasiadecohome@hotmail.com 

www.anastasiadecohome.nl

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

OVERHEERLIJKE  
KAASFONDUE

INCL. EEN KOPJE  
SOEP VOORAF

BRASSERIE IN ‘t GROEN

Zie website

2E KERSTDAG 
GEOPEND VOOR  
LUNCH & DINER
Menu zie website

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN 
€ 19,95

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 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 
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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.

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!

VANAF 
VRIJDAG 

23 NOVEMBER
NIEUWE 

MENUKAART!

DE UITKIJKPOST 
LEZEN?

Elke dag het laatste  
nieuws online uit

HEILOO - LIMMEN 
AKERSLOOT & CASTRICUM

Ga naar:

Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen?
Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Collectieve  

Zorgverzekering. U bent dan tegen lage kosten uitgebreid 

verzekerd. Uw gemeente betaalt een deel van uw premie 

en u krijgt een uitgebreide vergoeding. Overweegt u over te 

stappen? Informatie en aanmelden: heiloo.nl/aanvragen-en 

-regelen/collectieve-ziektekostenverzekering/

RAILS
WAAR ALLE SPOREN SAMENKOMEN

OPENING22-11

www.railsheiloo.nl | info@railsheiloo.nl
Stationsweg 89 A1 1851 LJ Heiloo | 072 582 2789

MAANDMENU RAILS

Langoustine velouté met rivierkreeftLangoustine velouté met rivierkreeft
TUSSENGERECHT

Diamanthaas met gerookte 
knolselderij, jus van getoaste 

brioche & een bitterbal van stoofvlees

Kabeljauwrug met mosterd 
beurre blanc, geroosterde 
venkel & Alkmaarse gort

HOOFDGERECHTEN 
OF

Filet americain met
tru� elmayonaise & kwartelei 

Terrine van 
zalm en paling

 VOORGERECHTEN 
OF

Stroopwafel panna cotta met 
kaneelcrème, stoofpeer gepocheerd in 

sa� raan en Licor 43 & karamel zeezoutijs 

Kaasplankje 
(meerprijs € 2,50)

 DESSERT
OF

Driegangen € 35,00
Viergangen € 40,00
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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.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Werkendelslaan 106, plaatsen tij-

delijke woonruimte in de achtertuin, 
ontvangstdatum 6 november 2018 
(WABO1801787);

-  Westerweg 374, bouwen woning, 
ontvangstdatum 6 november 29018, 
(WABO1801776)

-  Baetenburg 21, plaatsen dakka-
pel (voorzijde), ontvangstdatum 7 
november 2018 (WABO1801794);

-  Spillaan 5, vergroten garage, ont-
vangstdatum 7 november 2018 
(WABO1801792);

-  Vossenakkers 13, wijzigen gevel, 
ontvangstdatum 12 november 
2018(WABO1801827);

-  De Droogmakerij 20b, opslaan 
auto’s, ontvangstdatum 12 november 
2018 (WABO1801823).

Verleende vergunningen
U kunt tegen verleende vergunningen 
bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 
‘Bezwaar maken’.
-   De Droogmakerij 73 a-m en 75 a-m 

(naast 77), bouwen bedrijfsverza-
melgebouw (20 units), verzonden 13 
november 2018 (WABO1801336);

-  De Moestuin 2, vergroten woning 
(dakopbouw), verzonden 12 novem-
ber 2018 (WABO1801625);

-  Kapellaan parkeerterrein tussen 7 
en 11, aanleggen uitrit, verzonden 
30 oktober 2018 (WABO1801595);

-  Kennemerstraatweg 7, intern 
verbouwen woning, verzonden 12 
november 2018 (WABO1801092);

-  Nicolaas Blokkerlaan 12, 
gewijzigd uitvoeren vergunning 
WABO17/00235 (verschuiven 
woning), verzonden 15 november 
2018 (WABO1801761);

-  Obriglaan 65, plaatsen dakkapel 

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

Verleende APV vergunningen

-  Plaatsen kubox verhuiscontainer par-
keerplaats aan de Van Aostastraat 
tegenover nr. 4/4a in Heiloo. Van 
zondagavond 25 november na 
18.00 uur t/m vrijdag 30 november 
2018, 1851JC Heiloo, verzend-
datum besluit 12 november 2018 
(APV1801028).

Hoorzittingen Commissie voor 
Bezwaarschriften

De Commissie voor Bezwaarschriften 
houdt op maandag 26 november a.s. 
hoorzittingen voor de behandeling 
van bij burgemeester en wethouders 
ingediende bezwaarschriften tegen de 
volgende besluiten:

18:15 uur  omgevingsvergunning gewei-
gerd voor het splitsen van 
een bedrijfspand op perceel 
Nijverheidsweg 6;

18.45 uur  omgevingsvergunning gewei-
gerd voor het aanleggen 
van een in-/uitrit op perceel 
Heerenweg 139;

19.15 uur  Omgevingsvergunning 
geweigerd voor het aanleg-
gen van een in-/uitrit van het 
perceel Spanjaardslaan 14 
naar de Meidoorn tegenover 
nummer 2;

19.15 uur  omgevingsvergunning 
verleend voor het bouwen 
van 5 woningen op perceel 
Vinkenbaan 2A t/m 2E.

De hoorzittingen zijn in beginsel open-
baar. Ambtshalve of op verzoek van 
belanghebbenden kan de zitting om 
persoonlijke of andere bijzondere rede-
nen besloten worden gehouden.

De hoorzitting wordt gehouden in 
het gemeentehuis (toegang via de 
hoofdingang van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1).

> Meer informatie
Voor 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.

Evenement

Mededeling

Bouwen en wonen

Burgerlijke stand 
tot en met 13 november

Geboren
Tijs Mossel z.v. R.C. Mossel en 
R.E.M. Levering
Olivier T. Dukers z.v. J.F.G. Dukers 
en R. Egner

Overlijden
J.T.C. Wessel

Burgerzaken

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Bezwaar maken

(voordakvlak), verzonden 13 novem-
ber 2018 (WABO1801652).

Buiten behandeling
U kunt tegen deze besluiten bezwaar 
maken. Zie hiervoor de tekst ‘Bezwaar 
maken’.
-  Ewislaan 32, veranderen woning, 

verzonden 15 november 2018 
(WABO1801537).

Verlengen beslistermijn
-  De Bullaan 2, realiseren houtop-

slag nabij kwekerij “De buitenkans” 
(WABO1801617); De oorspronkelijke 

beslistermijn is verlengd naar 17 
januari 2019.

-  Kennemerstraatweg 299, vervan-
gen twee dakkapellen voor een dak-
opbouw, (WABO1801587); De oor-
spronkelijke beslistermijn is verlengd 
naar 12 januari 2019.

-  Raadhuisweg 3a, aanbouwen 
geventileerde gesloten vuilberging 
(WABO1801480);

-  Raadhuisweg 3a, bouwen 
fietsenstalling (onoverdekt), 
(WABO1801481); De oorspronkelijke 
beslistermijnen zijn verlengd naar
 27 december 2018.

Lees Govani’s schrijnende verhaal op   

WWW.AAP.NL/GOVANI

mishandeld en doodsbang

leeuw Govani

Het is een wonder dat 
leeuw Govani mensen 
nog vertrouwt 
De nagels van Govani zijn uitgetrokken 
en zijn tanden uitgeslagen. Alles om 
deze machtige leeuw te veranderen in 
een doodsbang hoopje ellende. Gelukkig 
is hij nu veilig bij Stichting AAP. 
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CARE 
FOR
HAIR CHINEES 

RESTAURANT 
KANG WAH

HAIR

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 kleurwedstrijd. Voor iedere
leeftijdscategorie zijn er heel veel leuke prijzen te winnen.

Vanaf 10 uur ’s morgens zijn er al 2 Pieten in Het Hoekstuk
aanwezig. Zij delen gratis fl esjes water en fruit uit aan
de kinderen. Even iets gezonds naast alle andere lekkernijen.

VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 NOVEMBER HEEL VEEL EENMALIGE
AANBIEDINGEN MET KORTINGEN TOT WEL 50%

KOM LANGS IN DE WINKEL OF KIJK OP WWW.RADIOBAKKER.NL

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

BLACK FRIDAY
WEEKEND

- 50%- 30% - 25%

- 10% - 40% - 20%
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Visie gemeente op ernstige hinder vliegverkeer
HEILOO – Zondag 28 oktober 
werd bekend dat veel meer men-
sen last hebben van Schiphol 
dan gedacht. Ook in Heiloo, een 
van de gemeenten die in 2016 
grotendeels buiten de contou-
ren van Schiphol lag, ervaart 
zeker een derde van alle inwo-
ners ernstige hinder van de 
vliegtuigen.

Niet alleen uit het rapport dat 
op 28 oktober naar buiten werd 
gebracht blijkt de overlast voor de 
bewoners. Op de vraag of het moge-
lijk is dat de gemeente een enquête 
gaat houden onder de inwoners om 
de beleving van overlast van vlieg-
tuigen duidelijk in kaart te brengen, 
kan wethouder Rob Opdam melden 
dat in 2016 GGD Hollands Noorden 
een enquête heeft gehouden betref-
fende de vlieghinder boven Heiloo 
en andere omliggende gemeenten. 
Ook daaruit is gebleken dat veel 
inwoners hinder ondervinden van 
het vliegverkeer.

Omgevingsraad
Dat Heiloo in 2016 grotendeels 

buiten de contouren van Schiphol 
lag, komt omdat die geluidscon-
touren objectief worden bepaald 
door berekeningen. Sinds 2018 
valt Heiloo voor een klein deel van 
het grondgebied binnen die con-
touren en is de gemeente door 
de Omgevingsraad Schiphol uit-
genodigd om lid te worden van 
deze raad. Op de vraag waarom er 
geen afgevaardigde vanuit Heiloo 
in de Omgevingsraad Schiphol 
zit - Castricum en Alkmaar zijn 
bijvoorbeeld wel vertegenwoor-
digd - laat de wethouder weten 
dat Heiloo sinds kort lid is van de 
Omgevingsraad maar wel al langer 
meedoet aan het Schipholoverleg. 
Hiertoe werkt de gemeente samen 
met zeven andere gemeenten in 
de regio. Ambtelijke ondersteu-
ning komt van de Omgevingsdienst 
IJmond. Ook in het regioforum 
is Heiloo vertegenwoordigd, al 
lijkt dit niet het geval als men op 
de site gaat kijken. Per regio is er 

echter één vertegenwoordiger die 
deelneemt aan de overleggen. De 
inbreng wordt regionaal afgestemd.

Veiligheid en gezondheid
Veel inwoners maken zich zorgen 

over de veiligheid en de gezond-
heid. Wat doet de gemeente om 
die veiligheid en gezondheid te 
bewaken? Wethouder Rob Opdam: 
“De gemeente heeft sinds 2017 een 
meetpaal voor het meten van het 
vliegtuiggeluid. Hiernaast werkt 
Heiloo samen met andere gemeen-
ten en is zij lid van het provinciaal 
overleg voor Schiphol. Sinds 2016 
werkt zij vanuit een bestuurlijke 
agenda voor de regio. Speerpunt is 
het verminderen van de nachtelijke 
vlieghinder omdat die tot slaapver-
storing leidt en heel nadelig is voor 
de gezondheid. De eerste inzet is 
een algehele nachtsluiting.” Op 
de vraag welke verantwoordelijk-
heid de gemeente heeft waar het 
de waarborging van de gezondheid 
van de burgers aangaat en op welke 
wijze de gemeente deze verantwoor-
delijkheid vormgeeft waar het de 
hinder van het vliegverkeer boven 
Heiloo betreft, merkt de wethouder 
op dat de gemeente geen wettelijke 
taak heeft voor de gezondheid van 
haar burgers waar het vliegverkeer 
betreft. De gemeente is gehouden 
aan wettelijke regels waar wel en 
waar niet te bouwen in relatie tot 
het vliegverkeer. Het grondgebied 
van de gemeente Heiloo is daarvan 
overigens geheel gevrijwaard.

Vervuiling en lawaai
Dat de gemeente groot voorstan-

der is van besparing van energie en 
de verduurzaming van woningen 
promoot om energie te besparen en 
de CO2-uitstoot te verminderen is 
niet nieuw. Nu blijkt dat Schiphol 
de vakantievluchten wil terugdrin-
gen maar meer intercontinentale 
vluchten wil toelaten zou dat de 
CO2-uitstoot alleen maar vermeer-
deren. Wethouder Rob Opdam: 
“De gemeente Heiloo neemt deel 
aan het bestuurlijk overleg in de 
Omgevingsraad Schiphol. Mede op 

aandringen van de gemeente Heiloo 
streeft de bestuurlijke delegatie (die 
wordt geleid door gedeputeerde 
Tekin) naar CO2 als onderdeel van 
het luchtvaartbeleid. Daartoe zou 
ook een doelstelling moeten wor-
den opgenomen.”

En heeft de gemeente gegevens 
over de mate van vervuiling die het 
vliegverkeer boven Heiloo op de 
grond veroorzaakt? Welke gevol-
gen heeft deze vervuiling voor 
de gezondheid van de burgers op  
korte en lange termijn? Is die mate 
van vervuiling kwantificeerbaar 
en is de gemeente bereid die te 
kwantificeren? Volgens de wet-
houder is naar verwachting de ver-
vuiling van het vliegverkeer op de  
grond heel klein in ver-
gelijking tot het  
autoverkeer en de industrie. De 
gemeente Heiloo heeft hier echter 
geen gegevens over. De mate van 
vervuiling is niet zo snel te kwanti-
ficeren. Op basis van modelbereke-
ningen zijn wel betrouwbare schat-
tingen te maken.

Mochten inwoners behoefte heb-
ben aan een informatiebijeenkomst 
met betrekking tot wat de uitstoot 
van de vliegtuigen doet met de 
gezondheid van de inwoners, dan 
is de gemeente bereid tot het hou-
den van een informatiebijeenkomst. 
De wethouder maakt hierbij wel 
de kanttekening dat de praktijk 
tot dusver heeft geleerd dat derge-
lijke bijeenkomsten matig worden 
bezocht.

Het is niet alleen het lawaai 
dat vragen oproept bij inwoners. 
Ook het (te) laag overkomen van 
de vliegtuigen. Kan de gemeente 
Heiloo invloed uitoefenen op de 
hoogte waarmee de vliegtuigen over 
het dorp vliegen?

Wethouder Opdam: “Nee, daar 
kan de gemeente geen directe 
invloed op uitoefenen. De vlieg-
hoogtes zijn wettelijk bepaald in 
het luchthavenverkeersbesluit. 
Gemeente Heiloo kan als lid van de 
Omgevingsraad Schiphol wel voor-
stellen voor hinderbeperking indie-

nen. Voorstellen voor hoger aanvlie-
gen maken weinig kans gezien het 
luchtverkeersbegeleidingssysteem 
dat op Schiphol wordt gehanteerd 
en het hybride vlootbestand waar-
door snelheden tussen toestellen 
variëren en ze dus niet in een glij-
vlucht op constante afstand van 
grotere hoogte kunnen aanvliegen.”

Klachten
Omdat Heiloo buiten het con-

tourengebied ligt, is het de vraag 
of Schiphol dan wel rekening moet 
houden met de klachten uit Heiloo. 
Officieel spelen klachten geen rol 
in het beleid. De wethouder advi-
seert burgers altijd een klacht in 
te dienen bij BezoekBas.nl omdat 
de geregistreerde klachten wel 
degelijk indirect invloed hebben 
op de manier waarover we over 
vliegen en wonen denken. Voor 
wat betreft individuele klachten: 
als er sterke vermoedens zijn voor 
een overtreding op luchtverkeers-
regels kan BAS hier een rol spelen 
in het doorverwijzen. De inspectie 
Infrastructuur en Luchtvaart is de 
instantie die handhavend op kan 
treden.

Visie
Tot slot de vraag wat de visie van 

de gemeente is inzake Schiphol. 
Wethouder Opdam: “De regionale 
visie is dat de groei van Schiphol 
voorlopig moet stoppen bij 500.000. 
Eerst dient er duidelijkheid te 
komen over allerlei kwesties: de 
nieuwe indeling van het luchtruim 
(pas gereed in 2023), duidelijk-
heid over de uitkomsten van het 
RIVM-onderzoek naar de gezond-
heidseffecten van ultrafijnstof in 
de gebieden direct om Schiphol, de 
effectiviteit van het beleid om voor-
al zakenvluchten naar Schiphol te 
halen, de gevolgen van de constate-
ringen van de Onderzoeksraad voor 
de Veiligheid omtrent de veiligheid 
van het vliegverkeer en de bijdrage 
die de luchtvaart moet leveren aan 
de beperking van de CO2-uitstoot.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Met name de verstoring van de nachtrust als gevolg van vliegver-
keer is slecht voor de gezondheid.         Foto: Gerrit Bus

Bewoners Hoogeweg laaiend over plannen gemeente
HEILOO - “Ik ga daar niet meer 
naar binnen,” zegt een bewo-
ner van de Hoogeweg tegen 
een medebewoner, terwijl hij 
met een driftige vinger naar de 
ruimte achter hem wijst, “ik ben 
zó boos!” Even later zegt een 
vrouw: “Ik ben laaiend, we wor-
den gepiepeld!”

Aanleiding voor de boze reac-
ties zijn de ontwerpen voor de 
herinrichting van de Hoogeweg 
en omgeving als gevolg van de 
bouw van 1500 nieuwbouwwonin-
gen in Zuiderloo en de Zandzoom. 
De gemeente hield maandag een 
inloopavond, waarbij ook vertegen-
woordigers van ProRail en aanne-
mer Mobilis TBI aanwezig waren. In 
een ruimte op de bovenverdieping 
van het gemeentehuis zijn schetsen 
opgehangen hoe onder meer het 
kruispunt van de Vennewatersweg/
Hoogeweg eruit komt te zien. 
Daarnaast wil de gemeente de 
Hoogeweg deels fiets- en deels 
woonstraat maken.

Klinkt niet verkeerd, zou je zeg-
gen. Volgens de bewoners zou de 
gemeente zich echter niet houden 
aan toezeggingen die op papier 
staan. Zo zou Zuiderloo een aparte 
ontsluiting op de Vennewatersweg 
krijgen, maar blijkt uit het ontwerp 
dat dit plan zonder overleg met de 
bewoners van tafel is geveegd en 
het verkeer toch over de Hoogeweg 

geleid wordt. “Wat hebben we aan 
een fietsstraat als er druk verkeer 
overheen blijft rijden?” zo vraagt 
een bewoner zich af. “We worden 
niet serieus genomen, en dit plan 
moet hoe dan ook in de prullenbak 
verdwijnen. Er zijn toezeggingen 
gedaan, en daar moet de gemeente 
zich aan houden.”

Petitie
Even daarvoor overhandigde Carl 

Müller namens de bewoners een 
petitie aan wethouder Opdam waar-
in alle bezwaren zijn opgenomen. 
De bewoners willen geen bouwver-
keer meer zien op de Hoogeweg van 
en naar Zuiderloo, alle ontsluitingen 
voor snelverkeer naar de Hoogeweg 
vanuit Zuiderloo dienen op zeer 
korte termijn te worden afgesloten 
en er mag zeker geen nieuwe ver-
keersontsluiting bij komen. Uit een 
bewonersbrief blijkt dat de gemeen-
te de plannen steeds weer zou bij-
stellen, en niet in gunstige zin. Zo 
zouden de Elzenwal en de Hazelaar 
oorspronkelijk in het bestemmings-
plan zijn opgenomen als fietspa-
den, daarna werden het tijdelijke 
ontsluitingen die vervolgens door 
een collegebesluit weer permanent 
zijn gemaakt. En nu liggen er plan-
nen voor de reconstructie van de 
Vennewatersweg waarbij tot ver-
bijstering van de bewoners opnieuw 
een ontsluiting van Zuiderloo op 
de Hoogeweg is gepland. “Denkt 
de gemeente soms dat wij achter-

lijk zijn?” fulmineert een man. “Het 
moet niet gekker worden.”

De Hoogeweg is een mooi en 
historisch belangrijk stukje Heiloo 
en dat moet zo blijven, aldus de 
bewoners. De weg is helemaal 
niet geschikt voor grote verkeers-
stromen, vinden zij. Het aanleggen 
van deels een fietsstraat en deels 
een woonstraat biedt onvoldoende 
garantie voor de veiligheid van fiet-
sers en voetgangers als er toene-
mende verkeersdruk gaat ontstaan. 
De bewoners zien het liefst dat de 
straat, net als de Oosterzijweg, ver-
keersluw wordt gemaakt.

Open dialoog
De verkeerskundige van de 

gemeente begrijpt de commotie, 
maar stelt: “Ik kan niet genoeg bena-
drukken dat dit slechts ontwerp-
schetsen zijn. Er staat nog niets 
vast. Dit is echt een voorlopig plan. 
Er zijn op dit moment grote pro-
jecten gaande, er wordt een nieu-
we wijk gebouwd en er komt een 
spoorwegonderdoorgang aan de 
Vennewatersweg. Het is evident dat 
bewoners daar overlast van onder-
vinden. We hebben hier in de ruim-
te ook een planning opgehangen. 
Daar valt uit op te maken dat de nu 
gepresenteerde plannen nog steeds 
veranderd kunnen worden. We blij-
ven in gesprek met de bewoners 
en waar mogelijk verwerken we de 
wensen in het definitieve ontwerp.” 

Volgens wethouder Opdam gooide 
ook de crisis roet in het eten. “Het 
duurt allemaal langer dan de bedoe-
ling was en ik begrijp heel goed dat 
er onvrede heerst.” Opdam zegt de 
bezwaren die in de petitie zijn uit-
eengezet goed te zullen bestuderen, 
en ook hij benadrukt dat de dialoog 
open blijft.

Een van de bewoners hoopt er 
maar het beste van, en vooral dat 
hun bezwaren nu echt eens serieus 
worden genomen. “Laat het in gods-
naam niet om een ordinaire geld-
kwestie gaan waardoor wij nu de 
sjaak zijn.”

Namens de bewoners overhandigt Carl Müller de petitie aan wet-
houder Rob Opdam.         Aangeleverde foto
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T/M 30 NOV.T/M 30 NOV.
Stationsplein 24, 

1851 LN Heiloo, 

072 533 12 75, 

www.zonneveldoptiek.nl 
Gratis parkeren in de 
parkeergarage.

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Wij verzorgen de declaratie van je bril of lenzen.

OOGMEET 
VOORDEEL 
WEKEN!

• Computerbril 
 vanaf 249,-

• Optometrisch   
 onderzoek 
 van 60,- voor 49,50

• Contactlenzen 
 gratis aanmeten  
 en een maand 
 op proef

• Bij aanschaf van 
 Zeiss multifocale  
 glazen
 75,- korting

Voor de wekelijkse activiteiten van Conquista Kids (4 t/m 8 jaar), 
Club (9 tot 12 jaar) en Club X-tra (12 tot 16 jaar) zoeken wij een  

JONGERENWERKER M/V
voor 10 – 15 uur per week.

De werktijden voor Conquista Kids zijn op zaterdagochtend en voor 
Club op de woensdagmiddag.Voor Club X-tra zijn de werktijden op 
de vrijdag- en zaterdagavond. 

Wij zoeken een natuurtalent in het werken met kinderen. Een op de 
functie gerichte opleiding is een pré maar niet direct noodzakelijk. 

Wanneer je interesse hebt in deze functie, stuur dan je reactie met 
cv en korte motivatie voor 15 december 2018 naar Stichting 
Ontmoetingscentrum Conquista, p/a Zomerschoon 32, 1906 XW  
Limmen. Mailen kan ook. Ons e-mailadres is info@conquista.nl. 

Het salaris voor deze functie is conform de geldende CAO Welzijn 
(SCW1).

Voor vragen en/of nadere informatie kan je contact opnemen 
met onze voorzitter Jos Hollander, tel 072-5052966. 

Op onze website www.conquista.nl kan je een indruk krijgen van 
ons jongerencentrum.

Conquista is het jongerencentrumvan Limmen. 
Wij verzorgen al meer dan 40 jaar activiteiten voor de jeugd van Limmenwaaronder de avondvierdaagse enhet timmerdorp

meer info: www.pcc.nu

‘Vmbo, � e neXt s� p’
O� dek de VAKCOLLEGES op PCC Oos� rho� 

Werk je graag met je hoofd én je handen? 
Heb je een Bb-, Kb- of Gl/Tl-advies? 

Kom dan kennismaken met de opleidingen 

Vakcollege Techniek en Vakcollege Allround 
op woensdag 28 november van 14.00-17.00 uur

PCC Oosterhout, Vondelstraat 41 AlkmaarPCC Oosterhout, Vondelstraat 41 Alkmaar

Nieuwsgi� ig geworden?
Meld je snel aan via

www.pcc.nu/VmboNextStep

PS: Je ouders zijn ook hartelijk welkom!

O� dek de VAKCOLLEGES op PCC Oos� rho� 
Werk je graag met je hoofd én je handen? 

Heb je een Bb-, Kb- of Gl/Tl-advies? 

Kom dan kennismaken met de opleidingen 

Vakcollege TechniekVakcollege Techniek

meer info:

Techniek en Allround

www.pcc.nu/VmboNextStep

ook hartelijk welkom!
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Het felbegeerde beeldje...          Foto: Iwan Bronkhorst

Verkiezing Ondernemingsprijs 
in volle gang

HEILOO - Ondernemend Heiloo, 
de actieve ondernemersvereni-
ging in ons dorp, zal in decem-
ber weer de winnaars van 
de Ondernemingsverkiezing 
bekendmaken. Deze verkiezing, 
met maar liefst vier verschil-
lende prijzen voor ondernemin-
gen, heeft dit jaar als thema 
‘Verbindend’. 

Welke onderneming in Heiloo is 
een échte verbinder? Denk aan met 
elkaar samenwerken, maar ook aan 
een innovatieve manier van werken. 
Alle inwoners van Heiloo mogen 
ook kenbaar maken wie er genomi-
neerd wordt.

Heel Heiloo stemt mee!
De Publieksprijs is een erken-

ning voor een onderneming binnen 
Heiloo die de meeste, unieke en 
gemotiveerde voorkeursstemmen 
heeft gekregen. Iedere Heilooër 
mag zijn of haar voorkeursstem 
uitbrengen op de favoriete onder-
neming. Heiloo telt veel onderne-
mingen en met deze verkiezing van 

Ondernemend Heiloo (OHO) wor-
den ondernemers in onze gemeente 
op een positieve manier extra onder 
de aandacht gebracht. Zo weten 
andere ondernemers en bewoners 
welke ondernemers wat doen en 
waarvoor ze bij wie terecht kunnen.

Via de stemcomputer www.
ondernemendheiloo.nl/stem kun 
je een voorkeurstem uitbrengen 
voor de Publieksprijs. Stem op je 
favoriete Heilooër onderneming en 
maak kans op een van de drie prij-
zenpakketten t.w.v. € 150 samenge-
steld door Herberg Jan, Brasserie 
in ‘t Groen, Bijwaard Kappers, 
Fotostudio IwanBronkhorst.nl, 
Henk Liefting BV, Kaptein Kaas, 
ALiDA, APK Service en LOOkX.

Op 19 november maakte OHO een 
tussenstand bekend. Staat je favo-
riet er nog niet tussen - of juist wel 
en wil je die onderneming graag op 
nummer 1 zien - stem dan vooral! 

De voorlopige top 10 ziet er als 
volgt uit:

• RUW072
• The Best of Me - Fotografie
• Pauze Mediation
• Di Fiorentina
• APK Service Heiloo
• TomTrade
• Bolten Verf en Wand
• Cultuurkoepel Heiloo
• Aalsmeerse Plantenhal
• Trends & Givings

Nog drie prijzen
Naast de Publieksprijs, waar 

dus iedereen op mag stem-
men, zijn er nog drie prij-
zen: de Ondernemingsprijs, de 
Ondernemersprijs voor zzp’ers en 
de Rabobank In De Kijkerprijs. Om 
kans te maken op deze prijs, krijgt 
de jury gemotiveerde aanbevelingen 
binnen om te beoordelen. Hieruit 
worden, na een presentatie en 
toetsing, de winnaars op zaterdag 
15 december in de Cultuurkoepel 
bekendgemaakt.

Tekst: Marije Smit

Fernando Lameirinhas in 
Witte Kerk Heiloo

HEILOO - De Portugese zan-
ger en gitarist Fernando 
Lameirinhas geeft op woens-
dagavond 28 november het 
eerste concert in de nieuwe 
serie ‘Kaarslichtconcerten’ van 
Kunstgetij in de Witte Kerk in 
Heiloo. Het concert begint om 
20.00 uur, de zaal is open om 
19.30 uur.

Lameirinhas, begenadigd compo-
nist en tekstschrijver, en als mee-
slepend zanger en gitarist een van 
de iconen van de wereldmuziek in 
Nederland, is in 1944 geboren in 
Porto, Portugal. Vanaf Lagrimas E 
Risos (1993) was Lameirinhas’ stijl 
uitgekristalliseerd: een eigen kijk 
op de fado, vermengd met samba, 
chorinho, Kaapverdiaanse morna, 
jazz en pop, hartstochtelijk, melan-

choliek en swingend. De saudade, 
het heimwee, is nooit ver weg, maar 
uiteindelijk is je huis in je hart. 
Lameirinhas werkt geregeld samen 
met musici uit andere genres, zoals 
Raymond van het Groenewoud, 
Frank Boeijen, Hennie Vrienten, 
Bløf en Paul de Leeuw.

Het volgende Kaarslichtconcert 
is 12 december met ‘Geen Haast’ 
– zangeres Dominique Engers 
en ensemble met ‘Warme liedjes 
voor koude dagen’. Kaarten (à € 
12,50) en/of reserveren: kaartver-
koop@kunstgetij.nl of 06-50 58 
43 08. Kaarten ook aan de zaal 
zolang de voorraad strekt en bij 
boekhandel Bruna in Heiloo. Info 
op www.kunstgetij.nl en www. 
wittekerk-heiloo.nl.

Fernado Lameirinhas.         Aangeleverde foto

Nieuwe tentoonstelling in de Trog
HEILOO - Vanaf 22 novem-
ber 2018 tot en met 25 febru-
ari 2019 wordt door Galerie de 
Buitenkans in de Trog in Heiloo 
een expositie georganiseerd met 
werk van Nel Huurman, Dennis 
Glorie en Mariejosé Jansen.

Dennis Glorie
Dennis (1972) groeit op in een 

kunstzinnige omgeving. Hij tekent 
en schildert alles wat hij ziet. Zo 
start hij, na ontwerpen bij ID&T, 

al in een vroeg stadium zijn eigen 
bedrijf, genaamd DGID. Dennis zet 
zijn eigen schilderstijl vastberaden 
voort. Hij werkt vaak vanuit een die-
pere gedachte in felle kleuren met 
acrylverftechniek. De stijl wordt 
uitgevoerd in harde contrasten, 
vaak ook met een complementaire 
kleurkeuze, altijd met een strakke 
zwarte outline. Kunstenaars zoals 
Picasso en Keith Haring stimuleren 
zijn passie. Zo ontstaat het begin en 
vervolgt Dennis zijn eigen ontwik-

kelde stijl in een enorme drang te 
blijven creëren. Zijn schilderwerken 
zijn vaak vrolijk en altijd krachtig. 
Zie ook www.dennisglorie.nl.

Mariejosé Jansen 
De prachtige kleuren van het 

gemalen glas, dat door verhit-
ting hecht aan koper, goud of zil-
ver is voor Mariejosé Jansen-van 
Eerdewijk (1950) uit Akersloot 15 
jaar geleden de aanleiding geweest 
om een cursus emailleren te gaan 
volgen. Uiteindelijk heeft zij zich 
toegelegd op het maken van siera-

den en gebruiksvoorwerpen. Omdat 
emailleren vooral bestaat uit blijven 
oefenen en leren, is zij lid geworden 
van de Nederlandse Vereniging van 
Emailleurs. Dit is de uitdagende 
kant van emailleren, want Mariejosé 
is nooit uitgeleerd. Zij heeft een ate-
lier in het WBC in Heiloo waar zij 
workshops geeft en waar gewerkt 
wordt aan speciale opdrachten. Ook 
bestaat de mogelijkheid kleine repa-
raties uit te laten voeren van kapot-
te sieraden.

Nel Huurman
Nel (1945) beoefent een varië-

teit aan technieken, zoals olieverf, 
gouache, acryl, pastel en gemeng-
de technieken. Dezelfde behoefte 
aan verscheidenheid zet zich voort 
in de vormen die zij hanteert. Zij 
werkt met evenveel plezier realis-
tisch, figuratief of abstract. Telkens 
weer de uitdaging aangaan om de 
juiste techniek en vorm te vinden is 
voor haar een bron van inspiratie. 
Portrettekenen en schilderen op 
het atelier alsook schilderen in de 
natuur doet zij het liefst. In opdracht 
schildert Nel portretten. Incidenteel 
maakt zij muurschilderingen in 
opdracht. Nel begeleidt schilders-
groepen en geeft workshops. In de 
zomermaanden organiseert zij bui-
tenschilderdagen en werkweken. 

Zij exposeert regelmatig en is al 41 
jaar lid van De Zondagsschilders, 
Centrum voor Beeldende Kunst.

De expositie is van 22 november 
2018 tot en met 25 februari 2019 
te bezichtigen in de Trog aan de 
De Bullaan 4 te Heiloo. De Trog is 
geopend van donderdag tot en met 
zondagmiddag van 12.00 uur tot en 
met 17.00 uur. Zie ook www.de-bui-
tenkans.org.

Een werk van Dennis Glorie.        Aangeleverde foto

Een werk van Mariejosé 
Jansen.             Aangeleverde foto

Een werk van Nel Huurman.
                         Aangeleverde foto
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LIMMEN - Burgemeester Toon Mans heeft donderdagavond 15 november de nietsvermoedende Cees 
Winter verrast met het eerste exemplaar van zijn boek ‘Je bent Limmer als...’. Cees was in de veron-
derstelling dat hij maandag 19 november het boek in handen zou krijgen maar dat pakte anders uit. 
Tijdens de bourgondische avond van de Limmer Ondernemers Vereniging schoof plots de burgerva-
der aan. Nadat Cees een paar hilarische verhaaltjes had voorgelezen voor een volle zaal gaf de voor-
zitter van de LOV, Cees Smit, het woord aan Toon Mans en die riep Cees naar voren. Lovende woor-
den werden gesproken en Cees straalde van oor tot oor met in z’n handen zijn boek ‘Je bent Limmer 
als...’. Het boek is verkrijgbaar bij dorpswinkel Stuifbergen aan de Kerkweg in Limmen of online te 
bestellen op www.studiowelgraven.nl.               Aangeleverde foto

Verhalenbundel Cees Winter uitgereikt door burgemeester Castricum

'Je bent Limmer als...'

Nieuwe bedden voor Hospice 
Midden-Kennemerland

REGIO - Woensdag 14 november 
zijn er vier volledig elektrische 
bedden geleverd bij Stichting 
Hospice Groep Midden-
Kennemerland.

Het geld voor de bedden is via 
Stichting Roparun geregeld, na een 
tip van team 130 Keep on Running 
om financiële ondersteuning aan te 
vragen bij Roparun. Het sportieve 
team met toppers uit o.a. Castricum, 
Limmen, Heiloo, Uitgeest en 
Heerhugowaard volbracht in mei dé 
estafetteloop van meer dan 500 kilo-
meter, van Parijs naar Rotterdam.

Doneren
Team Smit & Partners Keep on 

Running heeft zich ingezet om een 
groot bedrag van € 36.000 te kunnen 
doneren voor het goede doel: samen 
voor ondersteunende zorg voor 
mensen met kanker. Het geld voor 
Stichting Roparun wordt toegekend 
aan instellingen, goede doelen of 
projecten die een bijdrage leveren 
aan het motto van Roparun: “Leven 
toevoegen aan de dagen, waar vaak 
geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”.

Het mag duidelijk zijn dat Hospice 
Groep Midden-Kennemerland, ook 
bekend als ‘Bijna Thuis Huis’, in 
aanmerking komt voor steun. In de 
karakteristieke villa in Beverwijk 
zijn vier kamers ingericht voor 
mensen die terminaal ziek zijn. De 
aanvraag voor vier speciale en elek-
trische bedden werd toegekend en 
twee teamleden van team 130 Keep 
on Running mochten er woens-
dag bij zijn toen de bedden werden 
afgeleverd. Onder de indruk van 
de mooie Hospice vertelden zij: “Je 
beseft des te meer hoe belangrijk 

het is dat palliatieve zorg financieel 
ondersteund kan worden. En ook 
hoe dankbaar een stichting en de 
mensen die zorg nodig hebben zijn. 
Wij wisten al waarvoor wij ons zo 
hebben ingezet om geld in te zame-
len, maar het blijft van groot belang 
dat er geld naar de goede doelen 
gaat.”

Hanneke Bourgui, bestuurslid van 

de Stichting Hospice Groep Midden-
Kennemerland, vult aan: “We zijn 
superblij met onze speciale bedden 
en het is prachtig dat team 130 via 
Stichting Roparun dit mogelijk heeft 
gemaakt. Fijn dat zij ook nog andere 
goede doelen met het enorme spon-
sorbedrag kunnen steunen.”

Tekst: Marije Smit

De speciale bedden worden bezorgd.       Aangeleverde foto

Zondag 25 november 

Sinterklaas komt naar 
Egmond-Binnen

EGMOND-BINNEN - Voor alle 
kinderen in Egmond-Binnen 
is er goed nieuws te melden. 
Op zondag 25 november komt 
Sinterklaas met 8 Pieten naar 
hun dorp. 

Zoals ieder jaar willen zij weer 
starten met een optocht door het 
dorp, vanaf de Vennewatersweg 
bij de ingang van de Abdij. Het 
fanfarekorps Eensgezindheid zal 
de optocht begeleiden. Alleen als 
het weer het niet toelaat komt de 
intocht te vervallen en gaat de Sint 
direct door naar De Schulp. Hou 
allemaal Facebook in de gaten, 
want als de optocht niet doorgaat 
wordt dit hier bekendgemaakt.

Het moet weer een gezellig 
samenzijn worden. Vanaf 11.00 
uur wordt er een wandeling door 
de straten gemaakt van ongeveer 
een half uur. De drumband, die 
alleen voor speciale gelegenhe-
den bij elkaar komt, gaat voorop. 

Afwisselend spelen zij en het fan-
fareorkest diverse sinterklaaslied-
jes die iedereen wel zal herken-
nen. Rond 11.30 uur hopen we bij 
Dorpshuis De Schulp aan te komen. 
De zaal is weer gezellig versierd. 
Speciaal dit jaar is een groot span-
doek gekocht om de zaal op te 
fleuren. Ook zal er vrolijke muziek 
klinken. Tijdens een programma 
van zo’n drie kwartier kunnen de 
kinderen Sinterklaas en zijn Pieten 
ontmoeten. Uiteraard is er een 
moment om met Sinterklaas op de 
foto te gaan.

Het belooft weer een mooie dag 
te worden, dus kom allemaal. De 
zaal is groot genoeg, dus wandelwa-
gens en rollators van opa’s of oma’s 
kunnen er ook in. Na afloop wordt 
iedereen getrakteerd op iets lekkers 
buiten de moppen om, die de Pieten 
natuurlijk ook uitdelen. De onder-
nemersvereniging Jong Egmond-
Binnen wenst iedereen fijne decem-
berdagen toe.

Na de optocht gaat Sint naar De Schulp waar het feest verder 
wordt gevierd.          Aangeleverde foto

Algemene ledenvergade-
ring Dorpsraad Egmond 

aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF - 
De dorpsraad van Egmond aan 
den Hoef houdt op woensdag 
28 november zijn algemene 
ledenvergadering in Dorpshuis 
Hanswijk. 

Iedere inwoner van Egmond aan 
den Hoef is automatisch lid van 
de dorpsraad en heeft in de verga-
dering stemrecht. Voor de pauze 
wordt er o.a. verslag gedaan van 
hetgeen er door het bestuur in het 
afgelopen jaar gedaan is en het 
daarmee samenhangende finan-
cieel verslag. Als laatste punt van 
de agenda zal het huidige bestuur 
aftreden. Wanneer er voldoende 
kandidaten zijn kan de vergade-
ring tot benoeming van nieuwe 
bestuursleden overgaan en kan de 
dorpsraad voortbestaan.

Na de pauze zal Martijn Mulder 
van Historisch Egmond een foto- 
presentatie houden van beelden 
van Egmond aan den Hoef uit 
de 60’er, 70’er en 80’er jaren. De 
agenda van de vergadering en alle 
relevante stukken zijn te vinden 
op de website van de dorpsraad:  
dorpsraadegmondaandenhoef.
jouwweb.nl. De speciale vergade-
ring van de dorpsraad begint om 
19.30 uur; inloop met koffie/thee 
vanaf 19.15 uur.
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•  stimuleren participatie 
en sociale samenhang

•  informatie, advies, ondersteuning
en begeleiding inwoners

•  aanbod zinvolle vrijetijdsbesteding
•  verbinden vitale en kwetsbare inwoners

OPENINGSTIJDEN: 
dinsdag 10.00-16.00 uur
woensdag 10.00-13.00 uur
donderdag 13.00-16.00 uur
vrijdag  10.00-13.00 uur

Westerweg 250 Heiloo (in de bibliotheek)  Tel: 072 5320281, 
E-mail: info@vipheiloo.nl Website: www.vipheiloo.nl

ANWB Fiets-
verlichtingsactie 
De ANWB organiseert een 
landelijke fietsverlichtingsactie 
en wij doen mee. Zaterdag 24 
november tussen 10.00 uur en 
13.00 uur staan de vrijwilligers van 
het Repair Café en Veilig Verkeer 
Nederland in het Brunogebouw 
voor u klaar. Iedereen moet goed 
verlicht de donkere dagen in gaan. 
Kom dus op de fiets naar het 
Brunogebouw en laat het rijwiel 
gratis controleren. 

Abraham du Bois-hof 2  
Heiloo, 072-5331297 
www.trefpuntheiloo.nl
info@trefpuntheiloo.nl

VRIJWILLIGERSVACATURES
•  Ben jij dé meid voor het meidenwerk? Het jongerenwerk Heiloo zoekt een (beginnend) 

organisator!
•  De minder valide mensen bij de Amberhof willen graag de buitenlucht in, ben jij degene 

die ze vooruit helpt?
•  Vind je het leuk om kinderen met een beperking te ondersteunen en begeleiden? 

Dan pas je perfect bij De Vijfhoek!
•  Uitstapjes maken met maximaal vier ouderen? Dat kan als chauffeur bij de Trefpunt 

Express!
• De handige mensen onder ons kunnen altijd klusjes doen bij de Witte Kerk.
• Dorcas heeft verschillende mensen nodig die helpen in de kringloopwinkel.

Kijk voor meer informatie en voor veel meer inspirerende vacatures op onze website: www.vipheiloo.nl.

Wat doe jij nou?!
Met deze maand een interview met Ad Belleman. 
Onze eigen medewerker is naast VIP’er ook een 
bekende bij de buurtbus. Op onze site staat het 
volledige interview met een leuk verhaal over een 
trouwe buurtbusreiziger! Kijk snel op vipheiloo.nl

Vrijwilligers Bedankt! 2018
Vrijwilligers Bedankt! 2018 is voorbij en erg geslaagd! Bij 
deze wil het VIP Heiloo nogmaals iedereen bedanken die 
ook dit jaar Vrijwilligers Bedankt! tot een succes heeft 
gemaakt. Dit zijn de mensen die de workshops hebben 
gerealiseerd, de mensen van de organisatie, maar als 
allerbelangrijkste: de vrijwilligers! Een impressie van de 
week kun je vinden op onze website onder het kopje 
Vrijwilligerswerk in beeld.

Kerst met de 
Trefpunt Express
In de decembermaand is er een 
afwisselend programma gemaakt 
voor de Trefpunt Express.
Een kleine opsomming vindt u 
hieronder:
Donderdag 13 december gaan we 
naar de kerstshow in de Orchideeën 
Hoeve in Luttelgeest. Hier komen 
winterse dromen tot leven in 
een sprookjesachtig decor van 
talloze bloemen, planten en dieren. 
Duizenden twinkelende lichtjes en 
een gezellige kerstmarkt. Om 17.00 
uur komen de kerstelfjes te voorschijn 
om duizenden kaarsje en lampjes 
te ontsteken in het park. Vertrek 
14.00 uur, retour in de loop van de 
avond. Kosten € 44,50 incl. entree 
en vervoer vanaf het Trefpunt.
Zaterdag 15 december: Kasteel Keu-
kenhof opent deze dag speciaal zijn 
deuren. Het is extra sfeervol met rijk 
gedecoreerde kerstbomen, planten 
en prachtige bloemarrangementen. 
Buiten kunt u bij een vuurtje van 
live kerstmuziek genieten onder 
het genot van een kop warme 
chocolademelk of glühwein. U wordt 
rond 13.30 uur opgehaald en aan 
het eind van de middag weer thuis 
gebracht. Kosten € 18,50 incl. entree 
en taxiservice.
Zondag 16 december: In de 
sfeervolle Kapelkerk aan de Laat 
in Alkmaar zingt het Grootkoor 
Alkmaar bekende kerstwerken en 
Christmas Carols. Een middag om 
helemaal in de kerstsfeer te komen! 
U wordt rond 13.30 uur opgehaald 
en aan het eind van de middag weer 
thuis gebracht. Kosten € 27,00 incl. 
entree en taxiservice.

Al enige tijd zijn jongerenwerkers Maarten 
en Ester samen met jongeren het voorma-
lige ‘jongerencafé’ in Het Brunogebouw 
aan het opknappen. Het doel is om van de 
ruimte een fris eigentijds jongerencentrum 
te maken, in de vorm van een huiskamer.

Inmiddels is de dj-hoek verwijderd en is 
de oude bruine bar verkocht. Binnenkort 
wordt er gestart met schuren en schilderen 
van het plafond en de muren. Ook worden 
vloer en  verlichting aangepakt. Er komt een 
nieuwe bar met keukenblok.

Wanneer de huiskamer af is, weten we nog 
niet precies. Iedere woensdag en vrijdag 

zullen jongeren welkom zijn in de 
huiskamer. Jongeren kunnen er met elkaar 
afspreken, verschillende spellen met of 
tegen elkaar spelen, een potje gamen of 
gewoon chillen. Er is altijd een jongeren-
werker aanwezig om een praatje mee te 
maken. Vrijwilligers zorgen regelmatig voor 
leuke activiteiten. 
Kortom, we kunnen niet wachten tot het 
jongerencentrum af is! Mocht je leuke 
ideeën hebben of willen helpen met op-
knappen, horen we dat natuurlijk graag! Je 
kunt contact opnemen met jongerenwerker 
Maarten; Tel: 06-15596978, 
Mail: maarten@jongerenwerkheiloo.nl, 
Insta: @jongerenwerkermaarten. 

Nieuw jongerencentrum 
in Brunogebouw 

Repair CafEé

Wat doe je met (elektrische) apparaten die kapot zijn? 
Met een fiets waarvan een wiel aanloopt? Weggooien? 
Mooi niet! Zaterdag 24 november tussen 10.00 uur en 
13.00 uur staan de vrijwilligers van het Repair Café in 
het Trefpunt weer voor u klaar. Sieraden, computers, 
lampen, kleding, fietsen, speelgoed, smartphones en 
alles waarmee wat is of het niet meer doet is welkom. 
Toegang is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld). 

Tweedehands boekenmarkt

Gezellige markt van tweedehands boeken in het Tref-
punt op zaterdag 24 november van 10.00 tot 13.00 uur. 
Wisselend en verrassend aanbod, misschien ligt daar 
dat ene boek te wachten waar u naar op zoek bent.

Klassieke muziek op zondag

Zondag 25 november van 10.30 uur tot 12.00 uur kunt 
u in het Trefpunt gezamenlijk luisteren naar klassieke 
muziek. Tijdens deze muzikale zondagochtend zal Erik 
Nap gevarieerde cd-muziekprogramma’s ten gehore 
brengen. Ook nostalgie en lekkere koffie. Kent u het 
programma ‘Muziek Mozaïek’ van Willem Duys nog? 
Gezellig aanschuiven, luisteren en genieten. Toegang is 
gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). 
Tevoren telefonisch opgeven 5331297

Samen eten tussen de middag 

Elke woensdag kunt u in het Trefpunt om 12.30 uur de 
warme maaltijd gebruiken. 
Op woensdag 28 november is er keus uit twee menu’s 
bereid door ‘Catering Wessels’. Kosten: € 8. Reserveren 
uiterlijk vrijdagochtend 23 november bij het Trefpunt. 

Met De Gezelschapsbank dineren bij ‘De Kamer’ 

Woensdag 28 november om 17:30 uur gaat De 
Gezelschapsbank uit eten bij restaurant ‘De Kamer’ 
(voorheen Melange7), kennemerstraatweg 103. 
Een 2-gangenmenu met keuze uit: tomaten- of uien-
soep, linzen curry (Vega) of hamburger of saté. Prijs
€ 15. Opgeven via het Trefpunt 5331297.

Eten in het Trefpunt 

Vrijdag 14 december om 18.00 uur serveren wij in het 
Trefpunt een heerlijke maaltijd. Bovenal een heel gezel-
lige avond. De maaltijd wordt verzorgd door ‘Gewoon 
Mauro’. Het menu is: Antipasto trio, Scaloppina alla 
Val d’Ostana, Kalfsvlees met mozzarella, huisgemaakte 
pesto en parmaham, ijstaart met slagroomsoesjes. 
Kosten € 17.50.
 
Andre Rieu Christmas 

Een bijzonder fraaie, sfeervolle registratie van een 
Kerstconcert van André Rieu en zijn orkest, opgenomen 
in Duitsland. Christmas around the world, op dvd. 
Maar liefst 23 werken, waaronder vele kerstklassiekers 
zoals Sleigh Ride, White Christmas, Ave Maria, Winter 
Wonderland, Stille Nacht, Heilige Nacht en Jingle Bells.  
Zondag 23 december van  14.00 tot 16.00 uur, kosten 
€ 5 inclusief een glaasje wijn. Van tevoren opgeven is 
noodzakelijk.

Kerstdiner

Geef u nu alvast op voor het kerstdiner op Tweede 
Kerstdag in het Trefpunt, met live muziek. Kosten
€ 21,50 voor een 3-gangen diner. Tevoren opgeven is 
noodzakelijk.

Trefpunt Express 

Van tevoren aanmelden is noodzakelijk. Het volledige 
programma van de uitstapjes met de Trefpunt Express 
in de komende periode staat op onze website en ligt 
voor u klaar bij de receptie in het Trefpunt. Hier volgt 
een kleine selectie uit het aanbod. 

Visje eten IJmuiden dinsdag 4 december

Lunchen Duinvermaak: vrijdag 7 december 

De Notenkraker Vue Alkmaar: dinsdag 11 december

Lunchen Duin en Kruidberg: vrijdag 14 december

Kerstmarkt en Lunch Intratuin: dinsdag 18 december

Lunchen het Ruiterhuys: donderdag 20 december

trefpunt
agenda

Nieuwe activiteiten 
in januari
In januari starten er diverse 
nieuwe cursussen/workshops: 
collage maken, zentangle tekenen, 
fotocollage maken. Maar er begint 
ook een fotocursus voor beginners 
o.l.v. Yvonne van Stiphout. 
Ook vertrekt er een touringcar 
naar het automuseum Louwman in 
Den Haag en trio Tryoud treedt op 
in Het Trefpunt. Uiteraard kunt u 
ook nog meedoen met al lopende 
activiteiten.
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Geven loont! ‘BNI Alkmaar 
luncht’ officieel gelanceerd in de 

Ondernemerstuin
REGIO - Maandag 29 okto-
ber werd BNI Alkmaar Luncht 
gelanceerd, een nieuw BNI-
chapter waar ook ondernemers 
uit Heiloo en Limmen bij zijn 
aangesloten. Zo ook Brigitte 
Pasma van administratiekan-
toor ‘Je Bedrijf op Orde’ en 
Alexandra Leevendig van Puur 
Geluk Catering uit Heiloo. Het 
chapter onderscheidt zich van 
andere chapters omdat ze bij-
eenkomen tijdens een lunch en 
niet tijdens het ontbijt, zoals de 
overige chapters.

Liesbeth van Zelst, reisadviseur in 
Limmen, mag net als de andere deel-
nemers ‘pitchen’. In een pitch vertel 
je in het kort wie je bent, wat je doet 
en je mag een zoekvraag stellen. 
Liesbeth blijkt een getrainde pitcher 
en is op zoek naar mensen die op 
vakantie gaan. Ze werkt haar praatje 
netjes binnen één minuut af, de pen-
ningmeester houdt een klok vast die 
aftelt van 60 seconden naar 0. Ninco 
van Sligtenhorst, HappiYess-coach 
uit Limmen, start met de vraag: 
“Stel je ligt op je sterfbed, waar heb 
je dan spijt van?” De zaal van zo’n 
vijftig deelnemers, die in vergader-
opstelling lunchen, valt even stil. 
“Heftig zeg,” hoor ik mijn buurman 
zeggen. Daarna volgt een vrolij-
kere pitch over wijn van Margret 
Weijers van Smaakvermaak, ook uit 
Limmen. Zij mag later ook nog iets 
vertellen over de cursussen die BNI 
verzorgt voor leden. Degene die het 
beste pitcht verdient De Gouden 
Duim, als de winnaar bekendge-
maakt wordt krijgt de gelukkige een 
groot applaus.

Wat is een BNI-chapter?
BNI staat voor Business Netwerk 

International (BNI) en is een com-
merciële en professionele netwerk-
organisatie die uitgaat van efficiënte 
mond-tot-mondreclame omdat dit 
de meeste opdrachten oplevert 
tegen de laagste kosten. Lokale 
zakenmensen verenigen zich in een 
BNI-chapter en komen wekelijks op 
een vast tijdstip bijeen om elkaar 
zo goed mogelijk te leren kennen 
om elkaar gericht te kunnen aan-
bevelen. De filosofie en werkwijze 
van BNI sluiten hier perfect op aan. 

“Door het wekelijks samenkomen 
wordt het netwerk van één onder-
nemer uitgebreid met het netwerk 
van alle andere BNI-leden,” aldus de 
voorzitter.

Filosofie van BNI
Onder het motto ‘Geven loont!’ 

bekijken de BNI-leden hoe ze elkaar 
aan nieuwe opdrachten kunnen 
helpen. Elk chapter laat slechts 
één vertegenwoordiger van een 
bepaalde beroepscategorie toe om 
dilemma’s en concurrentie uit te 
schakelen. Een van de succesfac-
toren is het onderlinge vertrouwen 
tussen de BNI-leden omdat nieuwe 
leden geïntroduceerd moeten wor-
den door bestaande leden.

Het nieuwe BNI-chapter luncht 
iedere maandag van 11.30 uur tot 
13.30 uur in de Ondernemerstuin 
aan de Berenkoog in Alkmaar. 
Er wordt tijdens de lunch een 
strak programma afgewerkt, geen 
moment wordt onbenut gelaten 
om te netwerken. Tijdens de bin-
nenkomst begint het al: “Hé Marco, 
dank je wel voor het aanbevelen 
bij Joost, we gaan samenwerken,” 
schouderklopjes en warme hand-
drukken worden uitgewisseld. Om 
12.00 uur gaat iedereen aan tafel. De 
meeste ondernemers hebben een 
gast meegebracht, dus met 25 leden 

en 25 gasten zit je al op 50 deelne-
mers. Er wordt gepitcht en daarna 
worden de ‘aanbevelingsbriefjes’ 
opgehaald. Een makelaar heeft een 
momentje gevraagd om de nota-
ris waar hij veel mee samenwerkt 
in het zonnetje te zetten. Hij loopt 
naar haar toe en vertelt aan de toe-
hoorders hoe goed zij is. Er volgt als 
dank een dikke knuffel.

Bedrijfsfotograaf Marco van 
Ammers heeft in de afgelopen 
maanden het nieuwe BNI-chapter 
helpen opstarten, hij heeft al 4,5 
jaar ervaring met de werkwijze van 
BNI. “Het is zeker niet zonde van je 
tijd, je moet de lunches zien als een 
onderdeel van je bedrijf, beschouw 
de overige leden als jouw persoon-
lijke verkoopteam,” vertelt hij. 
Daarbij ziet Marco het pitchen als 
een stukje persoonlijke ontwikke-
ling: “Om een pitch voor te berei-
den moet je goed nadenken over je 
bedrijf: welke kant wil je nu eigen-
lijk op, wat is de essentie van mijn 
bedrijf en wie is nu precies mijn 
doelgroep?” Als u een lunch wilt 
bijwonen of meer informatie wenst 
over het BNI-chapter kunt u regio-
directeur Noord-Holland Noord Jan 
Zoethout benaderen: jzoethout@
bni-nhn.nl.

Tekst: Margreeth Anema

De voorzitter leidt de lunch en houdt zich strak aan het program-
ma.                                     Foto: Marco van Ammers (Marco van Ammers fotografie)

De leerlingen zijn maar wat trots op hun EHBO-diploma.
             Aangeleverde foto

Eerste hulp op Het 
Kleurenorkest

LIMMEN - Afgelopen week zijn 
de kinderen van groep 8 van 
basisschool Het Kleurenorkest 
druk bezig geweest op school. 
Ze kregen onder leiding van zeer 
enthousiaste vrijwilligers van de 
EHBO-vereniging Castricum een 
EHBO-cursus.

Dat betekende het volgen van 
intensieve praktijklessen over 
allerlei onderwerpen. De kinderen 
kregen les over het verbinden van 
verschillende soorten wonden, ver-
slikken, en het aanleggen van een 
drukverband. Maar ook de stabiele 
zijligging, het draaien van buik naar 
rug, en zelfs reanimatie kwamen 
aan de orde.

Op een van de ochtenden werd er 
gewerkt met een lotusslachtoffer. 
Dat was helemaal indrukwekkend; 
er moesten prachtig gemaakte nep-
wonden verzorgd worden. Ook de 
kinderen van groep 7 werden inge-
zet als slachtoffer. Er waren ver-
schillende situaties bedacht waarbij 
de kinderen van groep 8 moesten 
laten zien hoe ze dan zouden han-
delen. Op de laatste middag was het 
examen, en ook nu waren kinderen 
van groep 7 slachtoffer. De leerlin-
gen kregen een theoriedeel en een 
praktijkexamen. Uiteindelijk bleken 
gelukkig alle leerlingen geslaagd! Ze 
ontvingen een diploma, waarmee ze 
ook daadwerkelijk anderen eerste 
hulp kunnen verlenen!

Sinterklaas in Egmond aan den Hoef
EGMOND AAN DEN HOEF - 
Ook dit jaar zal de Sint samen 
met zijn Pieten weer zijn fees-
telijke intocht in Egmond aan 
den Hoef maken en wel op 
zondagmiddag 25 november. 
Natuurlijk begeleidt de fanfare 
van Lamoraal hen weer bij de 
optocht.

Route optocht
De intocht begint om 14.15 uur 

bij het Dorpshuis en gaat dan via 
de Julianaweg, de Schoolstraat en 
de Slotweg. Daarna linksaf over 
de Herenweg naar de Mosselaan 
en rechtsaf via de Bisschopskroft. 
Dan gaat de optocht terug via de 
Mosselaan, de Dorpskroft en de 
Herenweg naar de Julianaweg. 
Ongeveer rond kwart voor drie zal 
de Sint weer bij het Dorpshuis op 
Hanswijk aankomen. De Sint heeft 
gevraagd of de kinderen langs de 
route op die dag hun vlag willen uit-
hangen, want dat vindt hij zo’n fees-
telijk gezicht.

Feest in het Dorpshuis
Aansluitend is er van drie uur tot 

vier uur in Dorpshuis Hanswijk een 

feestprogramma met Sint en zijn 
Pieten. Dit programma is speciaal 
bedoeld voor alle jonge kinderen 
t/m groep 5 in Egmond aan den 
Hoef. De Sint hoopt dat alle kinde-
ren kunnen komen en dat ze alvast 
veel oefenen met het zingen. In de 
zaal is beperkt zitplaats voor bege-
leidende ouders. Verder mogen, 

i.v.m. de veiligheid, kinderwagens of 
buggy’s niet in de zaal. U kunt deze 
in een aparte zaal van het Dorpshuis 
stallen. Bij slecht weer vervalt de 
optocht. Het feestprogramma in 
het Dorpshuis gaat onafhankelijk 
van de weersomstandigheden altijd 
door. De zaal is kort voor 15.00 uur 
open.

Sint en zijn Pieten hebben al zin in de feestelijke intocht.   
           Aangeleverde foto

Lezing door Rutger 
Geerling

LIMMEN - Rutger is EDM-
fotograaf, waarbij EDM staat 
voor Electronic Dance Music. 
Rutger fotografeert al meer 
dan 20 jaar de dancescene. 
Behalve op verschillende grote 
Nederlandse festivals, is hij 
ook te vinden op internatio-
nale festivals zoals Ultra Music 
en Tomorrowland. Rutger 
voelt de sfeer, het publiek, de 
dj’s en de show heel goed aan. 
Fotograferen vanaf hoge torens 
en vanuit de helikopter, Rutger 
krijgt het voor elkaar!

Van 20 jaar foto’s is ook nog eens 
een prachtig fotoboek uitgegeven: 
This Is My Church, 2,5 kg vol met 
prachtige foto’s en commentaren. 
Voor dit boek heeft Rutger de Dutch 
Pop Media Award ontvangen, een 
journalistieke onderscheiding voor 
zijn exceptioneel goede dancefoto-
grafie. Zijn prachtige foto’s zijn te 
zien op www.rudgr.com.

Heel soms is er nog tijd voor een 
lezing, zoals binnenkort in Limmen: 
het verhaal van een skateboarder 
die foto’s ging maken en uitgroeide 
tot een top festivalfotograaf die over 
de hele wereld reist. Hoe dat is gelo-
pen zal hij deze avond vertellen, en 
uiteraard zijn er prachtige verhalen 
bij de foto’s.

Zaterdagmiddag en tijdens de 
lezing is er ook een expositie van 
festival- en concertfoto’s voor 
Festival3D. Deze zijn in 2D en 
met enkele 3D-beeldschermen en 
3D-kijkers te bekijken.

Kaarten kosten 7,50 euro in de 
voorverkoop en 8 euro aan de 
deur. 24 november 2018, aanvang 
20.00 uur in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in 
Limmen. De organisatie is in han-
den van Festival3D. Info en kaarten: 
rene@festival3d.nl. Website Rutger: 
www.rudgr.com.

Rutger Geerling.         Aangeleverde foto



U I T K I J K P O S T 202 1  N O V E M B E R  2 0 1 8  

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

• Hoogeweg 54b • 1851 PJ Heiloo • T 06 1299 8058

w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz, 
Propaangas tankinstallaties

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

De Omloop 24, 1852 RJ Heiloo - Postbus 124, 1850 AC Heiloo
Telefoon 072 535 55 53, fax 072 535 55 51

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

Tel.: 072 533 16 12
Fax: 072 533 16 20

E-mail: info@kleinvarnebroek.nl www.kleinvarnebroek.nl

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

Tel.072-533 51 87 
Mobiel 06-120 56 375

Voor al uw sierhekwerk,
toegangspoorten, 
schoorsteenkappen.
Tevens verkoop van
hekwerkonderdelen

Molenlei 1i, 1921 CX Akersloot
www.smederijhageman.nl

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

gas- en waterinstallaties, verwarming 
riolering, dak- en zinkwerk

De Hoefsmid 33 G Vredenoord 169
1851 PZ Heiloo 1852 WP Heiloo

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 - 
Fax 0251 500225 - Mob. 06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl 

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

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

S ta t i onsp le in  3b ,  1851  LN He i l oo
(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
sh l@lvmdes ign .n l ,  www. l vmdes ign .n l

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

ADRES
Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl

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.

Raadhuisweg 9, 1851 JA Heiloo
Telefoon: 06-22465676/072-5322300
www.praktijkintegralegeneeswijze.nl

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

Het adverteren op deze pagina legt u voor minimaal een jaar vast. 

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

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

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

www.event4all.nl  Tel. 072-5053112 of 06-51223712

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

Uw adres voor: Schoenen / Tassen / Sloffen / 
Riemen / Fournituren / Naambordjes / 
alle soorten Sleutels / Schoenreparatie etc…

Heerenweg 193 Heiloo 072 5340885
www.schoenmakerijrotonde.nl

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

• Hoogeweg 54b • 1851 PJ Heiloo • T 06 1299 8058

w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz, 
Propaangas tankinstallaties

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

De Omloop 24, 1852 RJ Heiloo - Postbus 124, 1850 AC Heiloo
Telefoon 072 535 55 53, fax 072 535 55 51

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

Tel.: 072 533 16 12
Fax: 072 533 16 20

E-mail: info@kleinvarnebroek.nl www.kleinvarnebroek.nl

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

Tel.072-533 51 87 
Mobiel 06-120 56 375

Voor al uw sierhekwerk,
toegangspoorten, 
schoorsteenkappen.
Tevens verkoop van
hekwerkonderdelen

Molenlei 1i, 1921 CX Akersloot
www.smederijhageman.nl

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

gas- en waterinstallaties, verwarming 
riolering, dak- en zinkwerk

De Hoefsmid 33 G Vredenoord 169
1851 PZ Heiloo 1852 WP Heiloo

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 - 
Fax 0251 500225 - Mob. 06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl 

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

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

S ta t i onsp l e i n  3b ,  1 8 5 1  L N He i l o o
(072 )  532  46  00 ,  0 6  2 9  0 44  945  
sh l @l vmdes i gn .n l ,  w w w. l vmd es i gn . n l

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

ADRES
Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl

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.

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

• Hoogeweg 54b • 1851 PJ Heiloo • T 06 1299 8058

w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz, 
Propaangas tankinstallaties

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

De Omloop 24, 1852 RJ Heiloo - Postbus 124, 1850 AC Heiloo
Telefoon 072 535 55 53, fax 072 535 55 51

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

Tel.: 072 533 16 12
Fax: 072 533 16 20

E-mail: info@kleinvarnebroek.nl www.kleinvarnebroek.nl

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

Tel.072-533 51 87 
Mobiel 06-120 56 375

Voor al uw sierhekwerk,
toegangspoorten, 
schoorsteenkappen.
Tevens verkoop van
hekwerkonderdelen

Molenlei 1i, 1921 CX Akersloot
www.smederijhageman.nl

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

gas- en waterinstallaties, verwarming 
riolering, dak- en zinkwerk

De Hoefsmid 33 G Vredenoord 169
1851 PZ Heiloo 1852 WP Heiloo

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 - 
Fax 0251 500225 - Mob. 06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl 

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

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

S ta t i onsp le in  3b ,  1851  LN He i l oo
(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
sh l@lvmdes ign .n l ,  www. l vmdes ign .n l

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

ADRES
Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl

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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Het dak zit weer dicht.           Foto: Anne Klijnstra (NH Nieuws)

Dak afgebrande Corneliuskerk Limmen 
dicht: “Laat de witte Kerst maar komen”

LIMMEN - Weer een hoogte-
puntje bij de herbouw van de 
Corneliuskerk in Limmen: het 
dak is gedicht. Door de brand 
in mei werd de kerk deels ver-
woest. Maar vrijdag 16 novem-
ber was er dus een klein feestje 
te vieren.

Op 3 mei verwoestte een 
grote brand de monumentale 
Corneliuskerk in Limmen. Het dak 
en het interieur gingen grotendeels 
verloren. De afgelopen maanden is 
alles op alles gezet om het kerkdak 
voor de Kerst dicht te krijgen, zodat 

wind en neerslag buiten de deur 
gehouden kunnen worden. En dat 
is gelukt: vrijdag 16 november werd 
het dak gesloten. Althans, op een 
luik na waar later nog bouwmateri-
alen door aangevoerd gaan worden 
voor het herstel van de binnenkant 
van de kerk. “We hoopten dat het 
dak voor Kerst dicht zou zijn,” ver-
telt pastor Johan Olling. “En daar 
zijn we nu getuige van. De 30.000 
leien moeten ook nog op het dak 
en daar beginnen ze volgende week 
mee. Dat zal ook voor de feestdagen 
gaan lukken.” De steigers buiten en 
in de kerk zullen de komende maan-

den nog blijven staan. Dan worden 
de glas-in-loodramen en de buiten-
muren hersteld.

Binnen wacht ook nog een mon-
sterklus: het pleisteren van de 
gewelven. Dat gaat veel tijd kosten 
waardoor de heringebruikname van 
de kerk iets is uitgesteld. Niet op 16 
september, op de gedenkdag van de 
Heilige Cornelius, maar bij het begin 
van Advent (1 december 2019) 
hoopt de pastor dat de bisschop de 
kerk opnieuw zal wijden.

Bron en foto: NH Nieuws

Lezing in Abdijwinkel
EGMOND-BINNEN - Op zater-
dag 24 november is er een 
lezing in de Abdijwinkel, 
Vennewatersweg 27 A in 
Egmond-Binnen met de titel 
‘Heilige Woede’. 

Dit is de titel van het boek van 
professor Thomas Quartier, mon-
nik van de abdij Sint Willibrord 
in Doetinchem en directeur van 
het Benedictijns Centrum voor 
Liturgische Studies van de Radboud 
Universiteit. De aanvangstijd is 

14.00 uur en de kosten zijn € 10,-. 
Het kloosterleven is niet gedateerd, 
maar een levensvorm die ieder-
een kan wakker schudden. Leven 
als een monnik betekent een radi-
cale keuze. De uitdaging aan zich-
zelf en de buitenwereld van een 
leven binnen en buiten de kloos-
termuren is wat Thomas Quartier 
drijft. Aanmelden kan via www. 
abdijvanegmond.nl/bezinnings-
aanbod/lezingen. Inlichtingen: 072-
5062786 of boeken@abdijkaarsen.
nl.

100-jarig jubileum 
Alkmaarse Kamermuziek

ALKMAAR - Stichting 
Alkmaarse Kamermuziek orga-
niseert op dinsdagavond 27 
november een bijzonder jubile-
umconcert in de grote zaal van 
TAQA Theater De Vest. Aanvang 
20.15 uur. 

Op 13 november 1918 vond 
het eerste concert plaats van 
de Alkmaarsche Kamermuziek 
Vereeniging. Bij gelegenheid van het 
100-jarig jubileum staat zowel voca-
le als instrumentale kamermuziek 
van Franse en Duitse origine op het 
programma. Aan het vocale gedeel-
te heeft de in Noord-Holland gebo-
ren en getogen, inmiddels interna-
tionaal bekende sopraan Lenneke 
Ruiten spontaan haar medewerking 
toegezegd. Pianist Thom Janssen 
en het Ruysdael Kwartet verzor-
gen de muziek. Als hommage aan 
de oprichters van de Alkmaarse 
Kamermuziek Vereeniging zal het 
Ruysdael Kwartet Debussy’s strijk-
kwartet spelen dat ook op het eer-
ste concert van de ‘Vereeniging’ in 
1918 werd uitgevoerd. Het Ruysdael 
Kwartet bestaat uit Joris van Rijn 
en Emi Ohi Resnick (viool), Gijs 
Kramers (altviool) en Jeroen den 
Herder (violoncello).

Het programma is zeer de moei-
te waard en bestaat uit een aan-
eenschakeling van hoogtepunten. 
Schumann’s pianokwintet op. 44 
belooft intens samenspel in meesle-
pende atmosfeer, waarbij herhalen-

de motieven een pakkend muzikaal 
verhaal vertellen. Mendelssohn’s 
‘Vier Lieder’ zijn geladen met een 
tedere stemming en bieden ruimte 
voor edele gevoelens en overpein-
zing. Debussy’s strijkkwartet toont 
een hechte samenwerking tussen de 
strijkers waarbij intense landschap-
pelijke muziek zich ontrolt. Fauré’s 
‘La bonne chanson’ biedt indringen-
de liedkunst op Verlaine’s poëtische 
tekst waarbij er voor de zangeres 
alle ruimte is om haar persoonlijk-
heid te tonen.

De Stichting Alkmaarse Kamer-
muziek verzorgt jaarlijks zes kamer-
muziekconcerten op de dinsdag-
avond (aanvang 20.15 uur) in de 
grote zaal van TAQA Theater De 
Vest in Alkmaar. Het bieden van 
afwisselende programma’s met een 
hoge kwaliteit tegen een betaal-
bare abonnementsprijs is daarbij 
het streven. Abonnementhouders 
betalen 90 euro per seizoen en zijn 
daarbij eveneens donateur, losse 
kaarten aan de zaal kosten 20 euro. 
Leerlingen van muziekscholen tot 
18 jaar kunnen de concerten gratis 
bijwonen. Vooral jongeren zijn van 
harte welkom bij de dinsdagavond-
concerten. Inlichting en aanmelding 
nieuwe donateurs/abonnementhou-
ders: mw. A. de Langen-Gramberg, 
tel: 0251-655211 (tussen 19.00 
en 21.00 uur). Zie ook: www. 
alkmaarsekamermuziek.nl.

Tekst: Felix Hogeboom

Het Ruysdael Kwartet.         Foto: Fred Jansen

Klaverjasdrive Akersloot
AKERSLOOT - Zaterdag 24 
november is de derde klaverjas-
drive van dit seizoen in Café de 
Vriendschap in Akersloot. 

Deze gezellige klaverjasdrive start 
om 20.00 uur. Men kan zich telefo-
nisch opgeven via 0251-312866 of 
via info@vriendschapakersloot.nl. 
In de Vriendschap staat deze avond 
een mooie prijzentafel gereed voor 
de winnaars. En mocht je met het 

kaarten geen geluk hebben, dan 
kun je je geluk bij de superlote-
rij proberen, want daar zijn ook 
hele mooie prijzen te winnen. Ook 
daarvoor kan men zich opgeven 
via bovenstaand telefoonnummer. 
Er zijn schitterende prijzen te win-
nen, zoals smoothieapparatuur, 
weerstations, pannensets, fruitman-
den, paling, besteksets, koffers en 
levensmiddelen.

 
 

 
  

 

 

 

 
 

WAT VIND JIJ VAN ONZE  
BERICHTGEVING

OVER HINDER DOOR VLIEGVERKEER?

Lijkt het jou leuk om over dit soort stellingen na te denken en 
er je mening over te geven? Meld je dan aan voor ‘Uitkijkpanel’, 
een panel dat het mogelijk maakt mee te denken over Uitkijk-
post in de breedste zin van het woord.

Een keer per kwartaal ontvang je een e-mail waarin we je 
vragen een aantal stellingen of vragen (maximaal 4) te beant-
woorden. Met behulp van de antwoorden krijgt Uitkijkpost 
een beeld hoe de krant wordt gewaardeerd. En waar mogelijk 
verandering of verbetering nodig is. Van tijd tot tijd worden de 
stellingen en reacties daarop in de krant besproken. 

Als jij het interessant vindt om met ons mee te denken, 
meld je dan aan via: AANMELDEN UITKIJKPANEL onder het  

kopje ‘contact’ op onze website WWW.UITKIJKPOST.NL

Monniken ruimen abdijbibliotheek op
EGMOND-BINNEN - De mon-
niken hebben hun bibliotheek 
in de Abdij van Egmond opge-
ruimd, wat een mooie verzame-
ling boeken heeft opgeleverd 
die te koop worden aangeboden. 

Er is plaats gemaakt voor zo’n 60 
strekkende meter aan boeken. De 

liefhebber vindt er boeken vanaf 
1880 over religie, maar ook over 
de streek, de tweede wereldoor-
log, literatuur, kunst en natuur. En 
natuurlijk geheel in kerstsfeer. De 
boekenmarkt is naast de abdijwin-
kel en alleen geopend op zaterdag 
24 november en zaterdag 15 decem-
ber van 12.00 uur tot 15.00 uur. 

Vennewatersweg 27a in Egmond-
Binnen,www.abdijvanegmond.nl.

 
Homeopathie - heel de 
mens in balans

EGMOND-BINNEN - In het 
Maandagochtend Café van 26 
november is Frans Peeters te 
gast die vanuit zijn grote schat 
aan ervaring vertelt over homeo-
pathie. Deze geneeskunde tracht 
het zelfherstellend vermogen 
van het lichaam te activeren. Het 
gaat daarbij om het herstellen 
van evenwicht en niet alleen om 
het bestrijden van symptomen. 
Wat zijn homeopathische genees-
middelen en hoe werken ze? 
Benieuwd? Van harte welkom! 
Maandag 26 november 2018, 
10.30 - 12.00 uur in Dorpshuis 
De Schulp, Visweg 45, Egmond-
Binnen. Koffie/thee: 1 euro;  
de lezing is gratis!

 
Bezorger  

Oude Werf gezocht 
voor Uitkijkpost!

Leeftijd: geen voorkeur 
Info/verdiensten:  

janneke@uitkijkpost.nl 
of 072 - 533 01 75

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

HONDEN-
TRIMSALON

Sandra v.d. Velden
Runxputteweg 28
1851 PM Heiloo
Tel: 072 - 505 2132 / 
06 - 10571535

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

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

1 

  
 

Uitvaartverzorging Formanoij 
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart 

 

   Uitvaart vanaf € 1.475,- 
 

 
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN   

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen 
 

Dag en nacht bereikbaar| 06 115 36 587 | www.uvdf.nl 

COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

ff aan de rol met  
familie of vrienden in 
BOWLING HEILOO.

Al meer dan 40 jaar het 
recreatiecentrum voor 
alle leeftijden. Telefoon 

072-5331992

Pas als je de 
keuzes kent,
kan je kiezen ... 
06-21 51 61 30 (24/7)
Alkmaar-Heerhugowaard-
Bergen-Heiloo-Castricum e.o. 

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

Uitvaartcentrum Heiloo: 
Vertrouwd dichtbij

Wilt u meer weten? Kom dan a.s. dinsdag  
27 november om 19.45 uur naar het Trefpunt (inloop  
vanaf 19.30 uur).  De toegang en koffie zijn gratis.

Zie ook www.heilooenergie.nl

Heiloo Energie organiseert een lezing 
over opslag van elektriciteit op 

dinsdag 27 november om 19.45 uur 
 in het Trefpunt 

De stroom, opgewekt met zonnepanelen,  
kan meestal niet direct gebruikt worden.  

Voor opslag van deze elektriciteit bestaan  
verschillende systemen.

Guido Dalessi van Elestor zal uitleg geven over de  
buurt- en wijkbatterij met een flow systeem. Daarna 
zal Dennis van der Meij van Indutecc het systeem voor 
thuisopslag met een modulaire NiMH batterij toelichten.

Wethouder Rob Opdam zal een rapport in ontvangst 
nemen over de mogelijkheden van een buurtbatterij op 
de Oude Werf. Deze opslag zal voor zowel de aangren-
zende buurt als het industrieterrein elektriciteit kunnen 
opslaan en leveren.

Heiloo Energie
een duurzaam burgerinitiatief

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

GROTE KERSTVERKOOP OP 
ZONDAG 25 NOV. 10-5 UUR 
BIJ Dé KRINGLOOP HEILOO

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

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

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 

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

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

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

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

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

GROTE KERSTVERKOOP OP 
ZONDAG 25 NOV. 10-5 UUR 
BIJ Dé KRINGLOOP HEILOO

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  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROTE KERSTVERKOOP OP 
ZONDAG 25 NOV. 10-5 UUR 
BIJ Dé KRINGLOOP HEILOO

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

Hometrainer verhuur voor 
fitness en revalidatie toepas-
singen. Voor info: Bosman 
Tweewielers, Westerweg 295 
Heiloo. Tel: 5331241  
www.bosmantweewielers.nl 

TUINEN TEVEEL WERK? 
Geen tijd? Ervaren tuinlief-
hebber helpt u met deskun-
dig tuinonderhoud en het 
snoeiwerk en klaarmaken van 
uw tuin en het afvoeren van 
tuinafval. Tel: 06 - 1827 8367

Knippen €13,- (dames & heren) 
Kinderen t/m 12 €10,- Kleuren 
vanaf €35,- bel voor een af-
spraak naar:0630042383 en tot 
snel bij KIM’S HAARSALON. 
Dompvloetlaan 29 te Heiloo. 
Pinnen is mogelijk.

OVER EEN AANTAL WEKEN 
IS HET WEER KERST! Wilt 
u er zeker van zijn dat u haar 
goed zit tijdens de feestda-
gen?! Maak nu alvast een 
afspraak. Bel naar:0630042383 
Knippen €13,- Kleuren vanaf 
€30,-Permanenten €55,- Pinnen 
is mogelijk! Wees er snel bij 
want vol=vol. Dompvloetlaan 
29 Heiloo

TE HUUR KL.VRIJST.
WONING MET 2 SLP 
KAMERS,ged.gem. 2 schuren 
in Heiloo 1025 euro excl.per 
1 jan.t.k. gevr.oude ansichten/
foto’s 06-55773892 of 072-
5337863 

ZANGLES IN HEILOO. Prive 
of met twee, kids of volwas-
senen, beginners en gevorder-
den. www.zingjemee.nl Tel: 06 
- 48116691

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

Knippen €13,- (dames & heren) 
Kinderen t/m 12 €10,- Kleuren 
vanaf €35,- bel voor een af-
spraak naar:0630042383 en tot 
snel bij KIM’S HAARSALON. 
Dompvloetlaan 29 te Heiloo. 
Pinnen is mogelijk. 

OVER EEN AANTAL WEKEN 
IS HET WEER KERST! Wilt 
u er zeker van zijn dat u haar 
goed zit tijdens de feestdagen?! 
Maak nu alvast een afspraak. 
Bel naar:0630042383 Knippen 
€13,- Kleuren vanaf €30,-Per-
manenten €55,- Pinnen is 
mogelijk! Wees er snel bij want 
vol=vol. Dompvloetlaan 29 
Heiloo

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

Voor altijd in ons hart…
 
De warme belangstelling die wij van u mochten  
ontvangen, in welke vorm dan ook, bij het overlijden van

Nicolaas Jacob Bleeker
Klaas

heeft ons diep geraakt. Het zal ons zeker tot steun zijn 
in de moeilijke tijd die nog komen zal. Wij willen u hier-
voor hartelijk danken.

 Marrie Bleeker-Kooy
 Kinderen en kleinkinderen
 
Heiloo, november 2018
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TC Heiloo United en Eiland de Wild 
Keukens steunen Beestenboetje

HEILOO - Vorige week heeft 
Rob Kuiper namens het Eiland 
de Wild 40+ tennistoernooi een 
cheque van 350 euro overhan-
digd aan Lideke van Riel van ‘t 
Beestenboetje, de kinderboer-
derij in Heiloo.

Tijdens het tennistoernooi, dat 
elk jaar in de eerste week van sep-
tember plaatsvindt, wordt altijd 
een loterij georganiseerd waar-
van de opbrengst is bestemd voor 
een lokaal goed doel. Voorgaande 
jaren zijn verschillende projec-
ten voor mensen met een beper-
king gesteund. Dit jaar gaat de 
opbrengst naar ‘t Beestenboetje. 
Voor de ouders en grootouders uit 
de toernooicommissie een beken-
de plek. Regelmatig zijn zij met de 
kinderen en/of kleinkinderen bij ‘t 
Beestenboetje te vinden.

Eiland de Wild keukens had 
ook dit jaar weer prachtige prijzen 
beschikbaar gesteld voor de loterij. 
De trekking van de loterij, aanslui-
tende op de prijsuitreiking van het 
toernooi, trok dan ook weer veel 
bezoekers. Een prachtige afsluiting 
van het toernooi op het park van TC 
Heiloo United.

‘t Beestenboetje kan het geldbe-

drag goed gebruiken. Met het geld 
wordt het mogelijk een klimrek 
voor de geiten te maken. Lideke 
heeft Stichting EcoSol Effect uit 
Haarlem al gevraagd het klimrek te 
bouwen. Stichting EcoSol Effect is 
een stichting die mensen met ver-

slavings- en psychiatrische proble-
matiek een zinvolle dagbesteding 
wil geven op diverse locaties in 
Haarlem (www.ecosol.nl). Cliënten 
die actief zijn in houtwerkplaats 
Het Posthuis zullen het klimrek  
realiseren.

Rob Kuiper van Eiland de Wild Keukens overhandigt de cheque 
aan Lideke van Riel van ‘t Beestenboetje.      Aangeleverde foto

HSV 1 lijdt verdiende 3-0 nederlaag
HEILOO - Helaas hebben de 
vaste supporters van HSV deze 
zondag de kou moeten trot-
seren, maar nog erger: een 
nederlaag tegen SVW ‘27. In 
de persoonlijke duels moes-
ten de meeste rood-gelen 
hun meerdere erkennen in de 
groen-zwarten. De mannen uit 
Heerhugowaard waren vooral 
feller in die duels, waardoor zij 
ook de meeste duels wonnen.

HSV werkte veel met de lange bal, 
maar zij konden dan de voorhoede 
slecht bereiken. Na 19 minuten 
kwam SVW onverwacht op voor-
sprong door een afstandsschot, als 
voorzet bedoeld, dat tot doelpunt 
werd gepromoveerd door de links-
achter. Het rommelige spel ging wat 
over en weer, maar dat leverde wei-

nig gevaarlijke momenten op voor 
het doel van beide keepers. In de 
36e minuut kwam na een mislukte 
combinatie van de Waardse voor-
hoede de bal met enig geluk bij de 
nr. 7 terecht die vanaf 4 meter hard 
en doeltreffend kon uithalen: 2–0. 
De laatste 10 minuten voor het rust-
signaal waren wat meer voor HSV. 
Arend Swart kreeg 2 mooie kansen 
na een voorzet van Stefan Vogel, 
maar beide keren wist de keeper 
met de benen te redden en in de 41e 
minuut kwam een afstandsschot 
van Mats de Zeeuw via de onderkant 
van de lat het veld weer in. Twee 
minuten later tikte Tim van Hekken 
de bal naar Rick Houtenbos, die 
jammerlijk voorlangs schoot. In de 
44e minuut werd de bal goed terug-
gelegd door Rick op Nick Sombroek 
die hard en laag inschoot, maar de 

keeper redde ten koste van een  
corner. Zou het dan toch in de 2e 
helft gebeuren? Met twee verse 
krachten, te weten Jelle Stam en 
Dillan Meijer, hoopten wij na de rust 
een herboren HSV te zien. Helaas 
bleef het bij hopen. Indy Klamer 
moest nog een paar keer handelend 
optreden, maar in de 83e minuut 
was hij kansloos nadat hij wel twee 
keer een ingeschoten bal wist te 
pareren. Dit was tevens de eind-
stand van 3–0.

Er moet nog wel worden vermeld 
dat in de 68e minuut Scott Metzelaar 
zijn debuut mocht maken en een 
goede indruk achterliet. Laten we 
hopen dat HSV volgende week 
revanche op zichzelf kan nemen ten 
koste van FC Den Helder.

Tekst: Hans Ursem

Ruben is niet weg te slaan van de kartbaan.      Aangeleverde foto

Race Ruben uit Heiloo!
HEILOO - De 9-jarige Ruben de 
Loos uit Heiloo heeft het race-
virus te pakken. Hij is niet weg 
te slaan van de kartbaan. Twee 
en een half jaar geleden stapte 
de toen 7-jarige Ruben voor het 
eerst in een kart in Frankrijk. 
Met een hele grote glimlach 
stapte hij eruit en riep: “Ik wil 
nog een keer.”

Een maand daarna begon hij met 
een karttraining in Lelystad. Daar 
leerde hij hoe de kartsport werkt 
en, heel belangrijk, de veiligheidsre-
gels en hoe de ideale lijnen te rijden, 
zodat de rondetijd steeds sneller 
wordt. Na een paar maanden slaag-

de hij voor het examen. Vele week-
enden is Ruben nu met zijn vader 
op diverse kartbanen te vinden, 
soms zelfs in België of Duitsland. 
Daar trainen ze vele uren. Zijn vader 
sleutelt aan de kart zodat deze in de 
beste staat is. Twee jaar lang heeft 
hij vele NK-wedstrijden gereden. 
Afgelopen zondag was de span-
nende afsluiting van het NK-seizoen, 
waar Ruben als 16e eindigde van de 
34 deelnemers. Het einde van het 
NK-seizoen betekent echter niet dat 
ze nu niet meer gaan karten. Voor 
Ruben is dit het moment om over te 
stappen naar een grotere en vooral 
snellere kart. Want het kan niet hard 
genoeg!

Hardlooptechniektraining groot succes
HEILOO - Op zaterdag 17 
november organiseerde 
Dorssports in samenwerking 
met meervoudig wereldkampi-
oen hardlopen Nicole Weijling-
Dissel een hardlooptechniek-
training in het Heilooërbos. Een 
betere dag hadden ze niet kun-
nen treffen, want het was stra-
lend weer.

Nicole: “Doel van deze training 
was om mensen te laten ervaren 
hoe leuk hardlopen is. Dat buiten 
hardlopen je energie kan geven. Zelf 
ben ik ‘slechts’ negen jaar geleden 
begonnen met hardlopen om 25 kilo 
aan overgewicht te verliezen. Dat 
lukte, maar nog belangrijker was 
voor mij het grote plezier dat hard-
lopen mij geeft. Van recreant werd 
ik wedstrijdloper en inmiddels ben 
ik onder andere zesvoudig wereld-
kampioene op de afstanden 800, 
1500 en 5000 meter. Ik vind het erg 
leuk om alle kennis en ervaringen 
van de afgelopen jaren met anderen 
te delen.”

Na een groepsfoto vertrok de 
groep om 10.00 uur richting het 

Heilooërbos. Daar werd de groep 
gesplitst in starters en gevorderde 
lopers en kon het echte werk begin-
nen. Verschillende oefeningen pas-
seerden de revue, waaronder oefe-
ningen om beter te leren lopen en 
oefeningen om de benen op de juis-
te spanning te brengen. Ook was er 
veel aandacht voor de techniek van 
het hardlopen. Denk aan de juiste 
houding, voetplaatsing, je armen, 

knie-inzet en meer. Daarna volgde 
veel aandacht voor de specifieke 
wensen van de deelnemers, want 
“iedereen heeft verschillende (hard-
loop)doelen, een ander lichaam 
en mogelijkheden,” aldus Nicole. 
Onder ideale herfstomstandighe-
den was het een heerlijke training. 
De reacties waren super en er werd 
volop gevraagd om een vervolg. Dat 
gaat er zeker komen!

Hardlopen in het mooie Heilooërbos.       Aangeleverde foto

Terriërs en Rabobank 
verlengen partnerschap

HEILOO - Al jaren zijn de 
Terriërs en de Rabobank 
partners. Afgelopen maan-
dag, tijdens de Algemene 
Ledenvergadering, onderteken-
den Theo Groot (Rabobank) en 
Wytze van de Meer (voorzitter 
van de vereniging) het sponsor-
contract voor de komende drie 
jaar.

Theo Groot: “We zijn lokaal een 
grote sponsor van het verenigings-
leven en daarmee van de lokale 
leefomgeving. Niet incidenteel maar 
langdurig. Daarbij kijken we, ook 
nu weer, wat we voor elkaar kun-
nen betekenen. Als het gaat om 
aandacht en het verbinden van jon-
geren hebben we een gezamenlijke 
ambitie waarin we elkaar kunnen 

versterken. Daarnaast heeft de ver-
eniging met ‘Black & Yellow’ een 
actieve ondernemersgroep rond De 
Heilooër hockeyclub. Voor ons een 
interessant lidmaatschap waarmee 
we het netwerk en de kennis van de 
Rabobank kunnen verbinden aan 
de club en aan de mensen die erbij 
betrokken zijn.”

“Die wisselwerking is voor de 
Terriërs heel fijn. Wij zijn dan ook 
erg blij en trots op de vernieuwde 
sponsorafspraken. En een bijzon-
der leuk vooruitzicht om jaarlijks 
een regionale jeugdclinic te organi-
seren: de Rabo jeugdclinic. Wij zijn 
de Rabobank heel dankbaar voor 
de verlenging,” aldus Wytze van de 
Meer.

Terriërs voorzitter Wytze van der Meer (l) en Rabo manager 
Theo Groot (r) bekrachtigen de nieuwe sponsorverbintenis!  
           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


