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

HEILOO - Jong en oud was zaterdag 24 november op de been om 
Sinterklaas en zijn Pieten te onthalen in Heiloo. Op pagina 12 en 
13 in deze krant leest u meer sinterklaasnieuws.   Foto: STiP Fotografie

Sinterklaas warm onthaald Kunstwerken ontvreemd uit  
Willibrordus Business Center

Kersttocht op Landgoed Ter Coulster

HEILOO - Grote ontzetting bij 
de exposanten van de huidige 
expositie in het Willibrordus 
Business Center (WBC). Maar 
liefst tien doeken zijn er afgelo-
pen weekend ontvreemd. 

Maandagochtend werden de lege 
muren opgemerkt door een oplet-
tende medewerkster van het WBC. 
Zij had gelijk het gevoel dat het 
niet helemaal klopte. Er is contact 
gezocht met de kunstenaars en het 
bleek inderdaad niet in de haak te 
zijn. Kunstenares Jolanda Verduin 
is er nog een beetje beduusd van. 
“Eigenlijk zie ik het maar als een 
groot compliment,” zegt ze. “Maar 
wat moet iemand nou met tien van 
mijn doeken? Het is niet zo dat ik 
beroemd ben of zo.”

Op camerabeelden van een van 
de ondernemers in het WBC is te 
zien dat de doeken er zaterdag-
middag om 17.30 uur nog hingen. 
Overige camerabeelden worden 
nog nader onderzocht door poli-
tie en beveiliging van het WBC. De 
andere kunstenaars van de expo-

sitie zijn eveneens ontdaan. “Dit 
verwacht je toch niet. Je gaat er 
vanuit dat je schilderijen hier veilig 
hangen,” aldus Jan Hemmer. Loes 
Pilkes voegt daaraan toe hoe erg 
ze het vindt voor Jolanda. Gonny 
van Wees, die de exposities in het 
Willibrordus Business Center orga-
niseert, vraagt zich af hoe andere 
kunstenaars zullen reageren. “Het 
WBC is een geliefde plek voor expo-
santen, de sfeer is hier prachtig. De 
komende exposities zijn alweer vol-
geboekt. Maar ik zal de exposanten 
hierover wel moeten informeren. 

Wij wijzen de exposanten wel altijd 
op de mogelijkheid om zich te ver-
zekeren. In de praktijk blijkt echter 
dat dit zelden wordt gedaan”, zegt 
Gonny.

In verband met de openstelling 
van het Historisch Museum Heiloo 
en de Groene Passie Beurs die afge-
lopen weekend plaatsvond, waren 
er zondag volop mensen aanwezig 
in het WBC. Mocht u iets verdachts 
hebben gezien, dan kunt u con-
tact opnemen met de redactie van 
Uitkijkpost of met het WBC.

Alleen het kaartje van Jolanda Verduin hangt nog aan de muur.
             Aangeleverde foto

HEILOO - Het is weer zover! 
Kerst komt eraan. Dit jaar 
wordt voor de 7e keer de kerst-
tocht georganiseerd op het 
schitterende Landgoed Ter 
Coulster, ditmaal op zaterdag 
15 december. 

Elk jaar weer mogen wij meer 
mensen verwelkomen, nu circa 
400. Wil je samen met je gezin of je 
(klein)kinderen het kerstverhaal 
zien en horen in deze bijzondere 
omgeving? Dat kan! Hiervoor dien 
je je wel aan te melden op https://
kersttochtheiloo.jouwweb.nl. Hier 
kun je een eigen starttijd kiezen, om 
na een mooie wandeling met zang, 
dans en verhalen samen te komen 
in de stal met heerlijke warme 
chocolademelk. Aanmelden vanaf  
1 december!

Een heel team vrijwilligers zorgt ervoor dat het een sprookjes-
achtige wandeling wordt.        Aangeleverde foto

HEILOO - Het clubgebouw van Scouting Victorie te Heiloo zat 
met een zeer koud probleem. Na 15 jaar had de cv-ketel van het 
clubhuis het begeven, waardoor de ruim 85 leden van 7 tot en 
met 18 jaar de komende maanden in de kou zouden komen te 
zitten. Vervanging van de cv-ketel zou een flink gat slaan in de 
clubkas. De Scouting trok de stoute schoenen aan en benaderde 
installatiebedrijf Locas uit Heiloo. Locas - sinds kort Goes Plooy 
geheten - heeft de ketel gesponsord en kosteloos geleverd en 
geïnstalleerd. Dankzij Goes Plooy zitten de leden van Victorie er 
dus weer warmpjes bij in hun clubhuis.                        Aangeleverde foto

Scouting Victorie zit er weer warmpjes bij

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

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

OVERHEERLIJKE 

ERWTENSOEP
uit eigen keuken

2E BAK 
HALVE PRIJS

Bestel
heel makkelijk uw 

GOURMET- OF 
FONDUESCHOTEL

in onze webshop
burger.keurslager.nl

Winkelcentrum ‘t Loo & Het Hoekstuk Stationsweg 74 Heiloo

Ook 1e en 2e Kerstdag op te halen!   
Bestellen kan tot 17 dec. Wij maken 

alles met de hand voor u in de winkel.

Bestel uw ijstaart in de winkel of 
op www.ijssalonpinoccio.nl
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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!

AUTOMOBIELBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER B.V.
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TOYOTA PRIUS COMFORT € 14.950,-*

1.8 Hybrid Automaat

Midnight Red Metallic, ’13, 51.708 km, ABS, VSC, TRC, 9 air-
bags, elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), TREK-
HAAK, climate- en cruise control, NAVIGATIE, smartkey met 
startknop, Bluetooth voor de telefoon, centrale 
vergrendeling met afstandsbediening, 
mistlampen voor, LED dagrijver-
lichting, in hoogte verstelbare 
bestuurderstoel, touch-
screen radio/cd-speler, 
audiobediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

O
N

startknop, Bluetooth voor de telefoon, centrale 
vergrendeling met afstandsbediening, 
mistlampen voor, LED dagrijver-
lichting, in hoogte verstelbare 

* RIJKLAARPRIJS!

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR
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TOYOTA VERSO AUTOMAAT NAVI € 28.950,-*

1.8 VVT-i Skyview 7-persoons

pearl white metallic, ’18, 17.331 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd en in-
klapbaar), climate- en cruise control, navigatiesysteem, parkeer-
hulpcamera achter, panoramadak, Bluetooth, 
lichtmetalen velgen, mistlampen voor, in 
hoogte verstelbare bestuurdersstoel, 
CV met AB, touchscreen radio/
cd-speler, audio- en telefoon-
bediening op stuurwiel, in 
hoogte en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

O
N

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

* RIJKLAARPRIJS!

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR
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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 stoelverwar-
ming, TREKHAAK, Toyota Safety Sense, navigatie Plus, smart 
entry, privacy glass, JBL Premium audio 
(11 JBL speakers), LED koplampen, 
parkeersensoren voor en ach-
ter, rondom 4x camera (bird-
view), elektr.achterklep, 18 
inch lichtmetalen velgen, 
elektr.bestuurdersstoel, 
meest luxe uitvoering! Zui-
nige Hybride techniek, maar 
met 1650 kg trekgewicht! * RIJKLAARPRIJS!

ming, TREKHAAK, Toyota Safety Sense, navigatie Plus, smart 
entry, privacy glass, JBL Premium audio 
(11 JBL speakers), LED koplampen, 
parkeersensoren voor en ach-
ter, rondom 4x camera (bird-

nige Hybride techniek, maar 
* RIJKLAARPRIJS!

VOLLEDIGE
GARANTIE2 JAAR
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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, parkeerhulpca-
mera achter, Bluetooth, smartkey met startknop, automatische 
verlichting, automatische ruitenwissers, 
mistlampen voor, in hoogte verstelba-
re bestuurdersstoel, CV met AB, 
touchscreen radio/cd-speler, 
audio- en telefoonbedie-
ning op stuurwiel, in hoog-
te en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

O
N

verlichting, automatische ruitenwissers, 
mistlampen voor, in hoogte verstelba-
re bestuurdersstoel, CV met AB, 
touchscreen radio/cd-speler, 

* RIJKLAARPRIJS!
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O
C
C
A
S
I
O
N

TOYOTA AYGO 5-DRS € 3.950*
1.0 VVT-i Access

rood, ’09, 113.397 km, 
Stuurbekrachtiging, ABS, 
2 airbags, achterbank 
neerklapbaar, radio/
cd-speler, etc.
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rood, ’09, 113.397 km, 
Stuurbekrachtiging, ABS, 

* RIJKLAARPRIJS!

KENNEMERSTRAATWEG 189 1851 BE  HEILOO
T 072 5331818  | info@toyota-heiloo.nl | www.toyota-heiloo.nl
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TOYOTA COROLLA VERSO € 7.950,-*
1.8 16v VVT-i Sol

platinum silver metallic, ’07, 127.460 km, ABS, VSC, TRC,
9 airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.
spiegels (verwarmd), climate control, 
cruise control, centrale vergrende-
ling met afstandsbediening, 
navigatiesysteem, TREK-
HAAK, mistlampen 
voor, radio/cd-speler, 
voorstoelen in hoogte 
verstelbaar, etc. 

S
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9 airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.
spiegels (verwarmd), climate control, 
cruise control, centrale vergrende-
ling met afstandsbediening, 
navigatiesysteem, TREK-

* RIJKLAARPRIJS!

BOVAG-
GARANTIE6 MND

A L K M A A R ®

W  W  W  .  B  I  K  E  A  C  T  I  O  N  .  N  L
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Kom langs om een testrit te maken 
op onze stoere e-bikes. Wij hebben tour, MTB en 

race e-bikes voor je klaar staan. Onze vakmensen helpen 
jou graag om een juiste keus te maken. 

  E-BIKE 

  TEST DAGEN.

  KOM LANGS!
30 NOVEMBER - 1 DECEMBER

A L K M A A R ®
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Kom langs om een testrit te maken 
op onze stoere e-bikes. Wij hebben tour, MTB en 

race e-bikes voor je klaar staan. Onze vakmensen helpen 
jou graag om een juiste keus te maken. 

  E-BIKE 

  TEST DAGEN.

  KOM LANGS!
30 NOVEMBER - 1 DECEMBER

Hét no-nonsense garagebedrijf in Heiloo e.o.

De Hoefsmid 26 • 1851 PZ Heiloo • T 072 737 01 99
www.apkserviceheiloo.nl • info@apkserviceheiloo.nl

Wij groeien!
Groei jij met ons mee?

Wij zijn op zoek naar een: 

Autopoetser
Schoonmaker 

(bovenstaande functie is voor de zaterdagmorgen en mogelijk 
te combineren met de functie van Autopoetser)

Eerste/Tweede autotechnicus
Wij zoeken iemand die flexibel is affiniteit heeft met auto’s. Een collega met  
verantwoordelijkheidsgevoel, die servicegericht is, zelfstandig kan werken en goed 
kan functioneren in een klein team. Wij bieden een fijne werkplek met voldoende 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Waar nodig ondersteunen we jou natuurlijk  

 met de nodige opleidingsmogelijkheden.
Denk jij dat je de persoon bent die wij zoeken? 
Mail dan je cv met een begeleidende tekst naar anoukh@apkserviceheiloo.nl. 
Wil je meer informatie, stuur dan een mail of bel 072-7370199.

APK Service Heiloo is het ‘no nonsense’ garagebedrijf in Heiloo. Wij zijn een jong en 
dynamisch bedrijf. Inmiddels hebben vele klanten de weg naar ons bedrijf gevonden. 

WASSEN & POETSEN
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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 de bijzondere stad Odessa aan de Zwarte Zee in  
Oekraïne. Het is een mooie stad met ongeveer 1 miljoen inwoners op een 
afstand van 2.500 km van Heiloo! Ik heb daar 30 jaar gewoond, totdat ik 
de liefde van mijn leven ontmoette. Sinds 2002 wonen we samen met onze 
dochters Ljalja en Lisa in Heiloo, waar ik mijzelf helemaal thuis voel.

2. Als je hobby je werk was welk beroep zou je nu dan doen?
Dan zou ik waarschijnlijk modeontwerpster zijn geweest. In Odessa heb ik 
namelijk gedurende 3 jaar een naaicursus gevolgd en van deze kennis maak 
ik nog steeds gebruik door zelf kleding te ontwerpen en te maken. Op de 
zolder van mijn schoonheidssalon ben ik daarom regelmatig te vinden om 
deze hobby uit te oefenen. Breien is overigens ook een van mijn passies.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die ik zou willen ontmoeten, maar 
het zou heel fijn zijn als ik mijn oma, die in 1995 is overleden, nog eens zou 
kunnen spreken. Ze was een erg vooruitstrevende vrouw. Graag zou ik met 
haar willen praten over de nieuwste technologische ontwikkelingen en 
veranderingen in de wereld en van haar willen horen hoe ze erover denkt.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Mijn schooljaren! Onze school stond in het centrum van Odessa, er was 
daar een heel bijzondere sfeer en een kleurrijk leven met mooie parken, 
bioscopen, een operahuis en fijne klasgenoten waarmee ik nog steeds con-
tact heb. Ik kan ze elk jaar, zonder een afspraak te maken, op onze school 
in Odessa ontmoeten. Dit is altijd op Bevrijdingsdag 10 april, toen Odessa 
werd bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nog 
een mooie herinnering: alle zomers heb ik bijna dagelijks doorgebracht op 
het strand van Odessa. Daarom is het heel leuk dat Heiloo zo dicht bij het 
strand van Egmond ligt!

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
We hebben 7 jaar in Plan Oost gewoond en telkens als we vanaf de Kenne-
merstraatweg bij Frederica’s Hof Plan Oost binnenrijden, zie je die mooie 
vijver met fontein en park, een heel mooie plek! We hebben daar onze 
trouwfoto’s gemaakt en vaak met onze kinderen gewandeld.

6. Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Voor heel goed nieuws! Zoals: Natasha... wakker worden: we gaan nu op 
vakantie! Verder vind ik mijn nachtrust heel belangrijk.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Als je wilt dat je toekomst wordt zoals jij dat wilt, dan moet je je gedach-
tes en gewoontes veranderen. Dus: vergeet narigheden en verdriet uit het 
verleden, ze remmen je af op de weg naar succes en geluk.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik in Odessa ben afgestudeerd als psycholoog en dat ik mijn carrière 
ben begonnen als juf op een privéschool en daarna op dezelfde school heb 
gewerkt als kinderpsycholoog. Wat de mensen ook niet weten is dat ik 
vaak droom van het hebben van een koffiehuisje met lekkere zelfgemaakte 
Oekraïense lekkernijen. Misschien komt het daar ooit nog van!

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Heiloo is een prachtig dorp en dat moeten we zo houden, maar stel dat ik 
als burgemeester iets mag veranderen, dan zou ik toch die reclameborden 
bij de rotondes verwijderen en een oplossing proberen te vinden voor de 
verpauperde pandjes in Heiloo. Wat ik ook zou veranderen is de methode 
van het verzamelen van verpakkingen en plastic. De gele doorzichtige zak-
ken die aan lantaarnpalen hangen verpesten het mooie straatbeeld.

10. De persoonlijke vraag van Hans Leijen: 
‘Je bent 16 jaar geleden uit Oekraïne gekomen en bent een mooie schoon-
heidssalon begonnen die geweldig loopt. Heb je voor de toekomst nog 
(uitbreidings)plannen?’
Het loopt inderdaad goed met de nagelstudio en schoonheidssalon Perlyna 
(perlyna betekent ‘parel’ in het Oekraïens). Of ik nog (uitbreidings)plan-
nen heb? Jazeker: momenteel onderzoek ik de mogelijkheden om nieuwe 
effectieve methoden van gezichtsbehandeling toe te passen. Waar we ook 
aan denken is het combineren van de salonactiviteiten met de verkoop van 
o.a. modeaccessoires. Genoeg plannen!

Ik geef de vragen door aan Henk Jonker. Mijn vraag is:
‘Beste Henk, je restaureert antieke meubelen en geeft cursussen Meubel-
maken & Meubelrestauratie in Egmond aan den Hoef. Ik ben benieuwd 
wanneer je besloten hebt om deze cursussen te gaan geven en hoe loopt 
dat momenteel?’

Tien vragen aan...

Natasha
Andronova

Volg de Uitkijkpost ook op

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

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

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

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

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

Administratie
De administratie is bereikbaar op  
maandag, dinsdag en donderdag, op 
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Het weekblad Uitkijkpost wordt 
geproduceerd op een waterloos  
offset rotatiepers, de milieu- 
vriendelijke druktechniek

Uitkijkpost Media is nimmer aansprakelijk 
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Showhero Di Fiorentina theater 
overtreft zichzelf

Line-up en datum 2019 bekend

HEILOO - Na de succesvolle 
Showhero Di Fiorentina thea-
tershow op 27 okober jongst-
leden staat de volgende editie 
alweer in de steigers. Mede door 
het enthousiasme van het mas-
saal toegestroomde publiek en 
de teleurstelling van de men-
sen die op het laatste moment 
buiten de boot vielen omdat de 
kaartjes op waren, is de datum 
voor het volgende Showhero 
spektakel alvast bekendge-
maakt door de organisatie: zet 
14 september 2019 maar in 
de agenda, dan kan Heiloo en 
omstreken weer uit zijn dak 
gaan met alle Showhero’s in de 
Cultuurkoepel.

Zoals je gewend bent zullen tal 
van bekende artiesten je deze avond 
meenemen in de roes van het prach-
tige feest voor het goede doel. De 
komende editie zijn in ieder geval 
Sanne Mallant en O’G3NE weer 
gestrikt door de organisatie. Zij heb-
ben zelf ook enorm genoten van het 
feest in de Cultuurkoepel in okto-
ber, dus ze willen deze volgende edi-
tie maar wat graag terugkomen.

Ali B. in da house!
Niet alleen Sanne Mallant en 

O’G3NE komen optreden, ook Ali 
Bouali zal van de partij zijn, beter 
bekend als rapper Ali B. Deze ras-

artiest behoeft geen introductie bij 
de meeste mensen. Er was al twee 
keer sprake van dat hij zou komen 
maar eindelijk zal de drukbezette 
artiest nu definitief acte de présen-
ce geven, tot grote vreugde van de 
Showhero’s en alle andere fans uit 
Heiloo en omstreken. Ook Xander 
de Buisonjé zou komen, maar helaas 
moest hij afzeggen wegens andere 
verplichtingen. Of dit jammer is valt 
nog maar te bezien, de organisatie 
van het Showhero Di Fiorentina 
theater heeft voor hem in de plaats 
een andere spetterende topartiest 
weten te boeken. Wie? Dat mag je 
alvast gaan raden, je maakt hierbij 
kans op twee toegangskaarten voor 
de avond van je leven. Hou hiervoor 
de Facebookpagina van IJssalon Di 
Fiorentina in de gaten.

Voorverkoop door GTST-
actrice en vlogger Britt Scholte

Om het ijzer maar te smeden als 
het heet is, start de losse kaart-
verkoop al op zaterdag 1 decem-
ber aanstaande vanaf 12.00 uur. 
Niemand minder dan Britt Scholte 
komt persoonlijk de eerste kaarten 
verkopen bij IJssalon Di Fiorentina, 
zorg dus dat je erbij bent! Er 
wordt geadviseerd om op de fiets 
te komen gezien de verwachte  
drukte.

Britt werd bekend door haar 
hoofdrol in de kinderserie Brugklas 
op NPO3, speelde in SpangaS en 
in diverse voorlichtingsfilms en 
reclames. Nu vertolkt ze de rol 
van Kimberly Sanders in GTST 
en is ze niet meer weg te denken 
van de Nederlandse televisie. Ze 
wordt als voorbeeld gezien door 
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 
jaar. Op Instagram heeft ze inmid-
dels 500.000 volgers waaronder 
bekende Nederlanders als Fred 
van Leer, Koen Kardashian en 
Chantal Janzen. Ook vlogt ze op 
haar YouTube-kanaal waar ze bijna 
130.000 abonnees heeft. Een saillant 
detail: Britt Scholte is geboren en 
opgegroeid in Heiloo én natuurlijk 
een groot Di Fiorentina fan.

Op is op
De kaarten zullen naar verwach-

ting snel uitverkocht zijn. Er zijn 
reeds 350 stuks gereserveerd dus er 
zijn nog tweehonderd kaarten in de 
losse verkoop beschikbaar. Zorg dat 
je erbij bent zaterdag 1 december 
a.s. De kaarten zijn € 57,50 euro per 
stuk tijdens deze speciale voorver-
koop bij DiFi. Binnenkort zullen ze 
ook te verkrijgen zijn via de website 
van de Cultuurkoepel en Showhero. 
Hou de berichtgeving in de gaten via 
Facebook en de Uitkijkpost.

Britt Scholte. Groot fan van IJssalon Di Fiorentina, actrice, vlog-
ster én geboren en getogen in Heiloo.                          Aangeleverde foto

Spoor 

Mijn naam is Feli van Duin, ik zit 
in groep 6 en ik ben 9 jaar. Ik zit 
op hockey en tennis. Als ik van 
huis naar de trainingen ga, moet ik 
steeds over het spoor. Als ik sta te 
wachten bij het spoor, dan zie ik 
mensen die al over het spoor gaan 
als de slagbomen nog maar half 
open zijn. Ik vind dat heel gevaar-
lijk. En wil dat dat stopt.

Ik hoop dat veel mensen dit lezen 
en er met elkaar over praten.
Hopelijk worden de mensen die 
dat doen zich er bewust van en 
zullen ze het niet meer doen. Zo 
heb je dus minder kans op ernstige 
ongelukken zodat je niet in het zie-
kenhuis komt te liggen.

Groetjes van Feli

Nijenburg in het donker 

Wat een prachtige kleuren in het 
Heilooërbos! Het is werkelijk op 
zijn mooist in november. De Ronde 
O Laan is echt een plaatje. 

Maar wat een teleurstelling,  
‘s avonds is Nijenburg pikzwart. 
Geen lampje, niks. Begrijpelijk, 
want de huurders willen vast geen 
licht in hun slaapkamer. Maar 
kan er geen buitenverlichting 
zijn om toch iets te ontwaren van 
Nijenburg wanneer het donker is? 
Vinden anderen dit ook of horen 
we Nijenburg ‘s nachts niet te 
zien?

Sjoerd Ursem
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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

NU NU

Prachtige
witte Azalea

MEGA
Amaryllis

vol knop 40 cm doorsnee

OP=OP

KADO-TIP KADO-TIP KADO-TIP

STUNTPRIJS

8.99

6.99
Phalaenopsis 5 tak

3.99 5.99

Deze week bij de 
Aalsmeerse Plantenhal

STUNT STUNT

STUNT

Narcis téte à téte, 12 cm Diverse tulpen, 12 cm

Blauwe druiven, 12 cm

Normaal 1,99 Normaal 1,99

Normaal 1,99

Nu per stuk: Nu per stuk:

Nu per stuk:

1.50 1.50

1.50
 

4 voor € 5.- 4 voor € 5.-

4 voor € 5.-

5e
gratis
op=op

5e
gratis
op=op

5e
gratis
op=op

                De Hoefsmid 25 • 1851 PZ  Heiloo • 072-3030061    
www.aalsmeerseplantenhal.nl  •  info@aalsmeerseplantenhal.nl
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ZONDAG 2 DEC. GEOPEND
12.00 TOT 17.OO UUR

2  VOOR  10,-

Hasselaarsweg 21 Heerhugowaard
Tel. 072 - 5714108

www.antduijnkeukens.nl

omdat het goed moet zijn!

In onze collectie hebben we uitgebreide mogelijkheden in materiaal, kleur,

fronten en grepen. Geef uw keuken de luxe en stijl die past bij u en uw huis.

Ook voor kleine(re) keukens of een beperkt(er) budget kunnen wij keukens

realiseren. Kom eens kijken naar onze Gewoon Toon collectie.

pure luxeSTIJL EN ELEGANTIE,
BETAALBAAR VOOR IEDEREEN!
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LIMMEN - Hoewel het al 4 oktober is geweest, is het aan de Limmer 
Rijksweg onophoudelijk dierendag. Sinds Pluto Petfood circa anderhal-
ve maand geleden de deuren opende, kunnen honden en katten (lees: 
hun baasjes) er terecht voor kwaliteitsvoer van de bovenste plank. 
Culinaire verwennerij voor de trouwe viervoeter(s). Met tot en met 
eind december tien procent korting op het gehele assortiment, zowel in 
de winkel als online.

Het complete concept van Pluto Petfood is bedacht en opgezet door de kom-
panen Marnix Witkamp en Job Nieuman. Naast hun reguliere werkzaamheden 
zijn zij drie dagen per week aanwezig in hun winkel, gevestigd achter het pand 
van X op X. “Elke dinsdag, donderdag en zaterdag openen wij onze winkeldeur 
voor honden- en kattenmensen, die hier terecht kunnen voor snacks, brokken 
en diepvriesvoer, kluiven en zelfs voedingssupplementen,” vertelt Marnix. “Een 
zeer breed assortiment met louter topproducten van ons eigen merk. Tijdens 
genoemde openingsdagen zijn wij er om vakkundige adviezen te verstrekken en 
alle denkbare vragen te beantwoorden.”

Natuurlijke producten
Al het honden- en kattenvoer dat Pluto Petfood levert, is afkomstig van een 
Nederlandse professionele producent met wortels in de slagerijwereld. “Het 
zijn stuk voor stuk natuurlijke producten van uitstekende en uiterst betrouw-
bare kwaliteit, die wij door directe inkoop tegen een scherpe prijs kunnen aan-
bieden. Kortom, goed voor het geliefde huisdier én de portemonnee…”

Wie die win-winsituatie aan den lijve wil ondervinden, kan zoals gezegd op 
dinsdag, donderdag en zaterdag in de winkel terecht. Daarnaast is het complete 
assortiment tevens online verkrijgbaar.

Vakkundig advies
Ter kennismaking een keer de winkel binnenlopen, is voor belangstellenden 
uiteraard een verstandig idee. Zo zie je gelijk de gezichten achter Pluto Petfood, 
is het merendeel van het aanbod tastbaar in de overzichtelijke schappen aanwe-
zig én valt gelijk vakkundig advies bij de heren in te winnen. Het gaat immers 
wel om de gezondheid van ieders trouwe kameraad en daar weten Marnix en 
Job álles van.

“Zo hadden wij onlangs iemand over de vloer die zich afvroeg of de in bepaald 
kattenvoer verwerkte zalmolie wild of gekweekt was. Daar kunnen wij dan 
direct tekst en uitleg bij geven, tot de meest specifieke kwesties aan toe.” 
Overigens staat vrijwel alles qua ingrediënten op de verpakkingen vermeld, dus 
onduidelijkheid is uitgesloten. “Beiden zijn wij zelf grote dierenvrienden met 
thuis ook huisdieren en we voeren honderd procent openheid over de ingre-
diënten. Eerlijkheid duurt het langst en al helemaal als het om dierenwelzijn 
gaat.”

Pluto Petfood werkt tevens nauw samen met diverse dierenpensions en trai-
ningscentra. Naast de nu al lopende kortingsactie verschijnen richting de 
jaarwisseling oliebollen speciaal voor honden. Als enige aanbieder in Noord-
Holland belooft dat iets heel bijzonders te worden.

Tekst: Arjan Hoogvorst

Pluto Petfood

Job en Marnix met een (kleine) greep uit het assortiment.
 Foto: Arjan Hoogvorst

Rijksweg 127, Limmen (achter X op X). Tel.: 06-19 49 64 18, 
info@plutopetfood.nl, www.plutopetfood.nl 
Open: dinsdag en donderdag 10.00 - 18.00 uur;  

zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

Stille Nacht am Silbersee in 
Cultuurkoepel

HEILOO - Samen met schrijfster 
Anna Enquist brengt muziek-
theater Silbersee op zondag 16 
december een wintermiddag 
met verhalen en bespiegelingen, 
gedichten en muziek. 

Het muzikale hart wordt hierbij 
gevormd door The Little Match Girl 
Passion van David Lang. Deze aan-
grijpende winterpassie, een bewer-
king van het sprookje over het 
meisje met de zwavelstokjes, werd 
in 2008 bekroond met de Pulitzer 
Prize. Stille Nacht am Silbersee 
is een literaire en muzikale mid-
dag over hoop, troost en twijfel. 
Muziektheater Silbersee is vaste 
gast op Oerol, Karavaan en staat 
garant voor bijzonder theater.

Zondag 16 december in 
Cultuurkoepel Heiloo. Aanvang 
15.00 uur. Kaarten € 20,-. www. 
cultuurkoepelheiloo.nl.

Stille Nacht am Silbersee is een literaire en muzikale middag 
over hoop, troost en twijfel.                               Foto: Julia Fullerton-Batten

WereldLichtjesDag Heiloo
HEILOO – Op zondag 9 
december om 18.45 uur 
vindt in Cultureel Centrum  
‘De Strandwal’ op Landgoed 
Willibrordus voor de 5e keer 
WereldLichtjesDag plaats, de 
jaarlijkse herdenking voor over-
leden kinderen.

Elk jaar worden overal ter wereld 
op de tweede zondag in decem-
ber om 19.00 uur plaatselijke tijd 
kaarsjes aangestoken om overleden 
kinderen te herdenken. Iedereen 
die in een intieme sfeer samen wil 
herdenken, is vanaf 18.30 uur van 
harte welkom. Om 18.45 uur begint 
de bijeenkomst, de namen van over-
leden kinderen worden gezongen, 
de kaarsjes worden om 19.00 uur 
aangestoken en naast muziek zul-
len er troostrijke woorden klinken. 
Bovenal is er ruimte om samen stil 
te staan en te herinneren.

Het thema van deze avond is 
‘Handen’. De handen waarmee je 
je kind hebt gekoesterd, gestreeld, 
vastgehouden. De handen die heb-
ben gevoeld. We reiken een uit-

gestoken hand naar elkaar om de 
warmte te voelen en het verdriet te 
delen. Na de bijeenkomst is er volop 
gelegenheid om na te praten met 
een kopje koffie of thee. De toegang 
is gratis, een vrijwillige bijdrage 

wordt zeer op prijs gesteld. Breng 
zelf een lantaarntje met een kaarsje 
mee! Voor meer informatie zie de 
Facebookpagina WereldLichtjesDag 
Heiloo.

Op WereldLichtjesDag worden overal ter wereld om 19.00 uur 
plaatselijke tijd kaarsjes aangestoken om overleden kinderen te 
herdenken.          Aangeleverde foto

COLUMN
Is het mijn herinnering, of was 
er in onze jeugd (jaren ‘70) niet 
zoveel ruis rondom de feestdagen? 
Vroeger, toen Sint-Maarten nog Sint-
Maarten was en er geen Halloween 
tussendoor kwam. Een feest voor 
de lagereschooljeugd: lampionnen 
knutselen op school en dan in het 
donker de straat op om te zingen en 
snoep op te halen. Eerst veilig met 
papa en/of mama, later met vriend-
jes of vriendinnetjes. Eén ding is 
nog steeds hetzelfde: dat magische 
moment van thuis je tas legen op 
tafel en dan sorteren maar! 

De vraag is of we over een paar 
jaar ook Halloween vieren? Gaat 
het naast elkaar, of komt het een 
in de plaats van het ander? Twee 
dagen kinderen aan de deur, trick 
or treat en 11 november is de dag? 
Of krijg je een team Sint-Maarten 
en een team Halloween? De tijd zal 
het leren. Voorlopig rolden we van 

Sint-Maarten op zondag direct in 
het Sinterklaasjournaal dat op 12 
november van start ging. Enig, ik 
ben dol op Sinterklaas, hoewel er 
maar een de echte is natuurlijk! Die 
overgang ging mijn kleutermeisje 
wat te snel, dus werd er volop 
gezongen: “Sinterklaasje Mik Mak 
en Sinter Sinterklaasje, de koeien 
hebben staarten”. Inmiddels zijn we 
weer bij en zitten we volop in het 
avontuur van Sinterklaas. Zaterdag 
hebben we dan ook met volle teugen 
genoten van een geweldige intocht 
in Heiloo. Wat een feest. Over de 
kleur van de Pieten wordt genoeg 
gesproken, die discussie laat ik even 
aan mij voorbijgaan. Dat de discus-
sie voor ruis en onrust zorgt, moge 
duidelijk zijn. 

Nog een week dan is het pakjes-
avond. Ik heb er nu al zin in. Eerst 
nog een paar keer schoentjes zetten, 
ook zo’n feest. “Welke Piet zal er 

komen, mam? Wat zal ik dan in mijn 
schoen krijgen? Als die Piet maar 
niet weer een hap van onze choco-
ladeletters neemt! Als we nog een 
chocoladeletter krijgen natuurlijk. 
O ja mam, ik wil trouwens ook heel 
graag een kersttrui, zo’n foute weet 
je wel?” Nou, en dan krijg ik last van 
ruis… Kersttruien en Sinterklaas. 
Laat het eerst maar 6 december 
worden en daarna storten wij ons 
met z’n allen zo van Sinterklaas in 
de Kerst.

Ruis

Lynn
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GELDIG  ZATERDAG  1 DECEMBER 2018 

    

MEELGRO 
 

Service Bouwmarkt 

ADVIES SERVICE VAKKENNIS 

 
Maatlat 9 1906BL Limmen  

072-5051788  
bouwmarkt@meelgro.nl 

 

 

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Openingstijden:

maandag 13.00-18.00 uur / zaterdag 8.30-17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Openingstijden:

maandag 13.00-18.00 uur / zaterdag 8.30-17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur

DIVERSE  
VOGELVOERSYSTEMEN

BUITENVOGELS
Vanaf € 5,50

* NIEUW *
Hartog paardensnoepjes

emmertje 1kg  
p/st € 3,95

2 stuks € 7,50

MUIZENGIF
& VALLETJES
Vanaf € 2,95

Inhoud van de functie:
-  Pakken, verpakken en verdelen 

van verse snijbloemen.
-  Op een efficiënte manier karren  

stapelen zodat wij de mooiste  
kwaliteit bloemen kunnen leveren  
aan onze klanten.

-  Werkzaamheden starten om 6:30 in 
Aalsmeer. 

Wie ben jij?
-  Affiniteit met snijbloemen is een  

pré, maar een goede instelling vinden 
wij belangrijker.

-  Je bent zorgvuldig en precies,  
ook (juist!) als er tijdsdruk is.

Wat bieden wij? 
- Een marktconform salaris.
-  Uitstekende primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden (CAO  
Groothandel Bloemen en Planten) 
incl. een pensioenregeling

- Informele werksfeer. 
-  Geen extreme uitschieters qua  

werktijden.
-  Vervoer van en naar de veiling 

mits woonachtig in omgeving 
Heiloo – Limmen – Uitgeest.

Inter Bloemen Service B.V. zoekt per direct 

Boxmedewerker
( 36/40 uur )

Wij zijn een bloemenexporteur gevestigd in Aalsmeer en vervoeren onze bloemen 
zelf naar onze klanten in Noord-Duitsland. Onze auto’s moeten elke werkdag  tussen 
14.00 en 16.00 uur de weg op. Dat is dan ook tevens de eindtijd van de werkdag. 

Voor vragen over de functie of over IBS, kunt u contact opnemen met Jeroen Groot  
( 0297-389 401). Solliciteren kan door CV en motivatiebrief te sturen naar 

info@ibs-bv.nl of naar Inter Bloemen Service  BV,  
Prunus 45, 1424 LD De Kwakel.
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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

ADVENTCONCERT
Zaans Interkerkelijk Man-
nenkoor o.l.v.Paul Waerts. 

Orgel: Dirk Out. Vleugel: Jan 
Lenselink, aanvang 14.30 uur. 

❯ TER COULSTERKERK Holleweg 111 
Heiloo. 10 euro entree 

WINTERREISE
Franz Schubert, Winterreise
op. 89, D. 911. Matthijs 

Mesdag bariton en Vaughan Schlepp 
fortepiano! Aanvang 15.00 uur

❯ WITTE KERK Kaarten te bestellen
via www.concertenwittekerk.nl

02
dec

02
dec

FILM
Filmliga - “The Insult” 
– do 29 nov. t/m do 6 dec. 2018
Filmliga - “Three Billboards” 
– do 13 t/m do 20 december 2018

❯ VRIENDEN VAN DE BEUN
Lid worden: info@filmligaheiloo.nl

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

IRIS HOND – 
THEATERCONCERT 
De eigenzinnige pianiste, 

componiste, schrijfster en zangeres 
Iris Hond heeft wereldwijd succes 
met haar album Dear World. In het 
theaterconcert Bewogen vertelt ze 
wat haar heeft geïnspireerd om deze 
unieke plaat te maken. Het is een 
boeiende en ontroerende vertelling 
over het leven van een opmerkelijke 
vrouw, die kracht, hoop en liefde put 
uit muziek. En dit geldt niet alleen 
voor haar: Iris is begaan met het 
lot van onder meer (psychiatrische) 
patiënten, daklozen en gevangenen. 
Met haar bezielde spel weet ze hen 
voor even boven hun dagelijks leven 
uit te tillen. Aanvang 20.15 uur. 

❯ THEATER DE BEUN, Willibrordusweg 2 
Heiloo. Kaarten; www.vriendenvandebeun.nl

08
dec

Gezellige kerstsfeer bij de Aalsmeerse Plantenhal! 

HEILOO - Het is weer genieten bij de Aalsmeerse Plantenhal deze tijd van 
het jaar. Als het buiten kouder is en sneller donker dan is het juist fijn dat 
het binnen fleurig en verlicht is. Er is dan ook een ruim aanbod van groene 
planten en zeker ook bloeiende planten voor in de huiskamer. Dit aankle-
den met diverse kerstdecoratie en verlichting maakt het helemaal af voor 
de dagen die komen. Dit jaar is er een korting van 10% op alle kerstverlich-
ting! Er zijn veel cadeauartikelen in verschillende prijsklassen, er is altijd 
wel iets leuks te vinden voor iemand. Ook de wintertuin kan opgeknapt 
worden met een Helleborus, viool, heide of Gaulteria etc. Deze moet zeker 
niet vergeten worden natuurlijk. De kerstbomen zijn weer uitgezocht bij 
een topkweker die elk jaar de bomen levert. Na het uitzoeken wordt de 
kerstboom voorzien van folie en voor u in de auto gedaan. Dit jaar zijn er 
ook weer kerstworkshops op 10, 11 en 12 december. 

Alle informatie kunt u op www.aalsmeerseplantenhal.nl, Facebook of in 
de winkel vinden. Bijgevoegde foto is het kerststuk op boomstronk, dat 
ook gemaakt kan worden. Tot de kerst op de zondagen geopend van 12.00 
tot 17.00 uur. Kom langs en geniet bij de Aalsmeerse Plantenhal!

Open dag met peutervoorstelling op CBS de Duif

HEILOO - Sinterklaas kijkt in het grote boek. Waar zijn alle verlanglijstjes 
gebleven? Eva, Catoo en Max oefenen voor de peutervoorstelling die zij 
verzorgen tijdens de open dag op CBS de Duif op vrijdag 30 november 
om 11.00 uur. Daarmee laten de kleuters zien dat presenteren een van de 
belangrijke pijlers is op de Duif. Ouders die op zoek zijn naar een goede 
basisschool, kunnen samen met hun peuters van de voorstelling komen 
genieten. Aansluitend krijgen zij een rondleiding door de school en de bui-
tenschoolse opvang van Forte Kinderopvang. Directeur Annemiek van de 
Vliet beantwoordt alle vragen over de Duif. Ouders kunnen dan zelf zien 
hoe de school eigentijds onderwijs en talentontwikkeling vormgeeft in een 
open en respectvolle omgeving. 

U bent van harte welkom op 30 november 2018 om 11.00 uur. Kunt u er 
niet bij zijn? Neem dan contact op met Annemiek van de Vliet voor een 
afspraak via 072-5320874. CBS de Duif, Mariënstein 180, 1852 SN Heiloo, 
deduif@tabijn.nl, https://duif.tabijn.nl.

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N UnitBuild 
realiseert nieuw bedrijfs-

verzamelgebouw
HEILOO - De ontwikkelingen op 
de Boekelermeer Heiloo volgen 
elkaar dit najaar snel op. 

VDK Vastgoed Projecten B.V. en 
B4 Vastgoed B.V. tekenden afgelo-
pen tijd al uitgifteovereenkomsten 
voor nieuwe (bedrijfsverzamel) 
gebouwen en ook Bakkerij Kerssens 
zal flink uitbreiden. Donderdag 22 
november tekende UnitBuild B.V. 
een reserveringsovereenkomst voor 
een kavel van 5.000 m² voor bedrijfs-
verzamelgebouw ‘Havikshorst I en 
II’.

Wethouder Fred Dellemijn van 
Heiloo en de partners Kees Havik 
en Piet Reijne van UnitBuild teken-
den de officiële documenten op het 
gemeentehuis. Het bedrijfsverza-
melgebouw komt achter bakkerij 
Kerssens aan de Droogmakerij.

UnitBuild
UnitBuild bouwt in 2019 

de ‘Havikshorst I en II’ op de 
Boekelermeer. De twee bedrijfsver-

zamelgebouwen bestaan uit totaal 
28 multifunctionele units. De afme-
tingen zijn royaal (6m breed en 14m 
diep) en doordat elke unit maar 
liefst 7,5 meter hoog is, kan er een 
verdiepingsvloer worden geplaatst. 
Er is voldoende parkeergelegen-
heid voor de deur en met twee 
parkeerplaatsen per unit is het een 
ideale ruimte voor kleine zelfstan-
dige ondernemers. René Dijkstra 
Bedrijfsmakelaardij verzorgt de ver-
koop en staat u graag te woord voor 
meer informatie.

Boekelermeerwaarde
Bedrijventerrein Boekelermeer 

Heiloo kan door ruime vestigings-
mogelijkheden blijven groeien tot 
een duurzaam bedrijventerrein. 
Bedrijven creëren er een eigen  
pand op maat, mede door de moge-
lijkheid van flexibele kavelgrootte. 
Er is voldoende groen en het ter-
rein is ruim opgezet. Doordat het 
zo groen is, is het een inspirerende  
en gewilde plek om te onder- 
nemen.

V.l.n.r.: Piet Reijne en Kees Havik (UnitBuild), Wethouder 
Dellemijn en René Dijkstra Bedrijfsmakelaar.            Aangeleverde foto

Eva, Catoo en Max oefenen voor de peutervoorstelling over 
Sinterklaas op vrijdag 30 november, tijdens de open dag van  
CBS de Duif.                    Aangeleverde foto

Leerlingen Radboudschool 
mogen gezien worden

Fietsverlichtingactie 
in Heiloo

HEILOO - De leerlingen van de 
Radboudschool mogen gezien 
worden! 

Het zijn donkere dagen. Dus is 
het extra belangrijk dat je goede 
verlichting hebt op je fiets. Dit 
jaar hebben alle leerlingen van de 

Radboudschool een flitsend schoen-
cadeautje gekregen. Iedereen 
kreeg fietslampjes in de schoen!  
Met de fietsventiellampjes van 
Sinterklaas kunnen de leerlin-
gen veilig hun fiets versieren. 
En mogen ze gezien worden.  
Wel zo veilig!

HEILOO - Donderdag 22 novem-
ber werd bij PCC Heiloo de 
fietsverlichting gecontroleerd. 

Samen met de wijkagenten, Veilig 
Verkeer Nederland, Jongerenwerk 
Heiloo en het Trefpunt werden 
deze controles uitgevoerd. Gelukkig 

werkten de meeste lichten. Wie 
geen werkend fietslicht had kreeg 
dit keer geen bekeuring, maar 
een uitnodiging om het licht gra-
tis te laten repareren tijdens het 
Repair Café van 24 november in het 
Brunogebouw. Het Repair Café is 
geopend van 10.00 tot 13.00 uur.

Fietser laat je zien!         Aangeleverde foto
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Bij Zonneveld Optiek vindt u geen 
stunts met meer brillen voor één prijs. 
Bij ons koopt u gewoon één bril, maar 
dan wel van de beste kwaliteit. 

Persoonlijk 
advies

Een bril aanmeten die echt 
bij u past is een vak apart. 
Ons team helpt u graag bij 
het selecteren van de bril 
die perfect aansluit bij uw 
persoonlijke stijl.

Onderscheidende
collectie 

Een grotere keuze uit de meest 
originele monturen van onze 
topmerken. Zoals de houten 
monturen van Rolf en merken 
als Lindberg, Res/Rei, en Mykita.

Ambachtelijk 
maatwerk 

Met veel passie en 
ambachtelijk gemaakt. 
Naast deskundige 
oogmeting zijn de slijping 
en pasvorm cruciaal 
voor het bereiken van het 
optimale kijkcomfort dat 
bij u past. 

Natuurlijk zijn wij ook heel blij met 
u als klant en dat willen we u ook
graag laten blijken. 
Als u in december een bril bij
Zonneveld Optiek koopt, krijgt u
van ons een Zeiss VR One plus bril
ter waarde van 79 euro kado.

Gratis 
Virtual 
Reality 
bril bij aankoop

van een 
complete 
bril*

Voor smartphone
Compatible met iPhone®
(vanaf iPhone® 6) en Android™ 
smartphone met een displaymaat 
tussen 4.7 en 5.5 inch. 

Stationsplein 24, 
1851 LN Heiloo, 
072 533 12 75, 
www.zonneveldoptiek.nl 
Gratis parkeren 
in de parkeergarage.
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Locas introduceert Goes Plooy, duurzame totaalinstallateur. 
Dé specialist voor thuis en kleinbedrijf.

Maak kennis met uw nieuwe installateur. Nou ja, eigenlijk is het 
uw installateur Locas in een nieuw jasje. Met als groot verschil dat hij nu 
volledig gespecialiseerd is in kleinschalige installatie. Zo bent u als particulier 
of kleinbedrijf bij Goes Plooy een grote klant. En dat is voor iedereen aangenaam! 

Er is één telefoonnummer waar u met al uw vragen over verwarming, 
loodgieterswerk of dakbedekking terecht kunt: 072 515 32 00. 

Heeft u vragen over de naamsverandering?
Bel ons op 072 515 32 00 of mail ons via info@goes-plooy.nl. 
We horen graag van u! 

Goes Plooy,
aangenaam!

uw installateur Locas in een nieuw jasje. Met als groot verschil dat hij nu 
volledig gespecialiseerd is in kleinschalige installatie. Zo bent u als particulier 
of kleinbedrijf bij Goes Plooy een grote klant. En dat is voor iedereen aangenaam! 

Er is één telefoonnummer waar u met al uw vragen over verwarming, 

H E I L O O  -  A L K M A A R  -  H A A R L E M

w w w.goes-plooy.nl
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Hoe vindt Sinterklaas 
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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. 

?

Zilverpakhuis taxeert goud en zilver
HEILOO - Edelmetaaltaxateur David 
Knol komt op vrijdag 7 decem-
ber van 10.00 tot 17.00 uur naar 
de Wereldwinkel, dé Fairtrade 
Cadeauwinkel aan de Stationsweg 
105 in Heiloo.

David kan alle edelmetaal taxeren. 
Dat kan gaan om gouden en zilveren 
sieraden, munten, bestek, tanden, hor-
loges, goud- of zilverbaartjes of (antiek) 
zilveren voorwerpen. Het maakt daar-
bij niet uit in welke staat het is en er is 
ook geen minimum hoeveelheid. David 
bekijkt, test en berekent welke prijs de 
klant direct ontvangt. Voor gouden sie-
raden zijn dit meestal gramsprijzen. Voor 
antiek zilver wordt er niet alleen naar het 
gewicht gekeken, maar ook naar histori-
sche waarde.

Als eigentijdse cadeauwinkel is 
Wereldwinkel Heiloo dé plek voor ver-
rassende fairtrade cadeaus. Deze fair-
trade producten worden veelal hand-
matig en op kleine schaal vervaardigd 
door mensen uit ontwikkelingslanden. 
De producenten, zoals zilversmeden, 
pottenbakkers maar ook koffieboeren, 
krijgen een rechtvaardige prijs voor wat 
zij maken waardoor zij een menswaardig 
bestaan kunnen opbouwen. De Fairtrade 
Cadeauwinkel draait volledig op vrijwil-
ligers die, samen met de klant, graag een 
steentje bijdragen aan een leefbaarder 
bestaan voor de mensen in ontwikke-
lingslanden.

Edelsmid Knol smelt oude sieraden 
om tot plaat en draad, waarna er weer 
nieuwe van gemaakt kunnen worden. 

Goud blijft immers goud. Wel leuk om 
te bedenken dat er van een versleten 
ring, gebroken armband of een oude ket-
ting weer iets nieuws gemaakt kan wor-
den en het metaal, dat soms al 100 jaar 
geleden werd gedolven, weer een nieuw 
leven krijgt.

De waardebepalingen zijn altijd 
gratis en vrijblijvend. Wie liever niet 
met waardevolle spullen over straat 
gaat kan contact opnemen via tele-
foonnummer 06-24782533 voor een 
taxatie bij u thuis. Meer informa-
tie: www.zilverpakhuis.nl of www. 
taxatie-inkoop.nl.

Edelmetaaltaxateur David kan alle edelmetaal taxeren.     Aangeleverde foto

a d v e r t e n t i e

Fysiotherapeut Peter Slinger  
neemt afscheid

HEILOO - Mijn werk als fysiotherapeut op de locatie De 
Loet 6 beëindig ik op 14 december a.s. Deze gebeurtenis wil 
ik met u, patiënten en bekenden, delen. Ik wil van u allen 
afscheid nemen op 8 december a.s. in Verzorgingshuis  
De Loet 1.

U bent van harte welkom tussen 12.30 en 15.00 uur. De eer-
ste drie maanden van 2019 werk ik nog uitsluitend op  
De Krommert 16 in Heiloo. Afspraken voor aldaar kunt u 
tot die datum maken, het telefoonnummer blijft  
072 - 5333746.

Peter Slinger

 
Donatie Bokkentocht aan Let Sunn Shine
 
HEILOO - De Heilooër Limmer Bokkentocht was 
afgelopen herfsteditie een daverend succes. Mede 
vanwege het prachtige weer was er een record aan 
deelnemers!

Voor alweer de 11e keer werd de Bokkentocht gereden. 
Overal was het gezellig druk en konden de bierliefhebbers 
vanwege de hoge temperatuur op veel locaties lekker bui-
ten van de bockbieren genieten. Omdat de organisatie dit 
voorzien had, heeft ze besloten niet meer een euro van elke 
taxirit, maar 20% van de verkoop van de stempelkaarten ter 
beschikking te stellen aan een goed doel. 

Het goede doel dit keer is ´Let Sunn Shine!´ uit Limmen. 
Deze actie stelt zich ten doel geld in te zamelen voor de 
bevordering van het onderzoek naar neurofibromatose type 
1 (NF1). Sunn heeft deze aandoening en is door een fout in 
haar DNA geboren met een tumor in haar volledige been, 
die is vergroeid met het zenuwstelsel en woekert in het 
omliggende weefsel. Het wetenschappelijk onderzoek richt 
zich vooral op het vinden van een geneesmiddel tegen deze 
complexe aandoening.

Frans Ruiter van de organisatie met Sunn en haar 
moeder Saskia Dekker.              Aangeleverde foto

Nieuw logo voor De Zuidwester
HEILOO - Na bijna 19 jaar onder de 
paraplu te hebben gezeten werd het 
tijd voor een eigentijds logo. 

In het nieuwe logo zijn de kleuren geel 
en groen verwerkt. Geel staat voor zon, 
warmte, creativiteit, fantasie, geluk en 
hoge intelligentie, en groen staat voor 
natuur en leven, groei, rust, orde, veilig-
heid, gezelligheid en vrijheid. De uitwaai-
erende paardenbloem staat voor vanuit 
de basis in beweging komen, een belofte 

voor de toekomst, creativiteit en struc-
tuur. Op dinsdag 20 november werd dit 
prachtige logo, als start van de inloop-
avond van de school, onthuld door twee 
leerlingen van groep 8: Eline en Esmee.

Alle kinderen kregen een lampje om 
op het nieuwe logo te richten en de 
krachtige ledlampen gaven deze onthul-
ling in de avond een aparte sfeer. Een 
grote opkomst van kinderen en hun 
ouders maakte deze avond tot een feest! Aangeleverde foto

 
Boekenmarkt Trefpunt doneert 1000 euro
 
HEILOO - Stichting Vrienden Ouderenwerk Heiloo 
(SVOH) heeft 1.000 euro gedoneerd aan woonzorg-
centra De Loet en Overkerck. 

Activiteitenbegeleidsters Marjon en Saskia en de vele 
aanwezige bewoners in de recreatiezalen waren verrast 
door dit grote bedrag. De bijdrage kan worden besteed 
aan een aantal gezellige activiteiten voor de bewoners. Het 
geld komt uit de opbrengst van de boekenmarkt die op de 
laatste zaterdag van de maand in de zalen van het Trefpunt 
wordt gehouden. 

Deze boekenmarkt wordt verzorgd door een aantal vrijwil-
ligers. Boeken kunnen dagelijks worden ingebracht bij  
het Trefpunt.
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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

BRASSERIE IN ‘t GROEN

2E KERSTDAG
GEOPEND VOOR 
LUNCH & DINER
Menu zie website

Wildmenu 3-gangen&amuse € 32,50
zie website

CADEAUTIP 
VAN DE SINT!
GEEF EEN 

CADEAUBON
7 dagen in de week | geopend vanaf 17.00 uur

Bel ons voor reserveringen Heerenweg 138B Heiloo
Tel. 072 532 19 33 | www.tumi.nl

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 
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Gegrilde zwaardvisfilet 
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€ 16.95 
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Mosterdsoep met zalm
€ 5.50

***
Doradefilet met saliesaus

€ 16.50
of

 Konijnenbout met ui  
en champignons

€ 16.50
***

Frambozen-sorbetijs met slagroom
€ 4.75

Van 28 november t/m 4 december

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 

	  

	  

	  

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!

VRIJMIBO
VRIJDAG MET VLEUGELS  
We sluiten de maand af bij Herberg Jan. Vanaf 
16:30 hebben we gezellige muziek, heerlijk bier 
van de tap én kippenvleugels van het huis! 

AGENDA 
NOV EN DEC

VRIJDAG

DECEMBER

WOENSDAG HEERLIJK AVONDJE 
Sinterklaasavond in Herberg Jan! Wees van harte 
welkom vanavond. De open haard brandt, wij koken 
met liefde voor je en de Sint zou de Sint niet zijn als... ;)  

KERSTVAKANTIE HEILOO ON ICE 
Van 20 december tot en met 5 januari Heiloo on Ice. 
Op ‘t Looplein komt 2 weken lang een schaatsbaan! 
Winters gezellig met daarbij onze Stube Koek-en-Zopie 
Houd onze FB in de gaten voor alle informatie!

 20

30 

DECEMBER

NOVEMBER

5

DECEMBER

KERSTDAGEN DE KERSTDAGEN 
Ook tijdens Kerst op dinsdag 25 en woensdag 26 
december ontvangt Herberg Jan u graag voor een 
kerstdiner of heerlijke kerstbrunch! Belt u ons even 
voor een reservering? Liefs Team Herberg Jan

25
DECEMBER

LIVE@HERBERGJAN
Ze zijn er weer!
De PIANOSHOW! The Christmas edition natuurlijk! 
Meezingen met Mariah Carey en Abba! Vraag je eigen 
favoriete kerstjingle aan. Gezellig, tot dan! 

 21
VRIJDAG 

KENNEMERSTRAATWEG 97- HEILOO 
0722100181 | INFO@HERBERG-JAN.NL

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

Eten en 
drinken 
op het plein

Kerst 2018
Beide dagen serveren wij 
voor het diner een uitgebreid 
3 of 4 gangen  keuzemenu
2e Kerstdag  serveren wij 
vanaf 12.00 uur een feestelijk 
3 gangen lunchmenu
 
Onze gerechten thuis 
laten bezorgen?
Zie onze website voor 
een feestelijk thuisdiner
Plazacinco.nl/thuisgemak
 
AH actie zowel 
voor lunch als diner
2e menu gratis (niet met Kerst)2e menu gratis (niet met Kerst)

maandags gesloten, dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.30,
zondag vanaf 12.00 uur 

VOOR KOFFIE, LUNCH, BORREL EN DINER.

Roy van SlimmingCarlo Punt Han Holland

1 december vanaf 21.00 uur 
CARLO PUNT

8 december Beer/ Wine PONG 
20.00 uur en om 23.00 uur DJ OASIS

15 december
ROY VAN SLIMMING

22 december DJ TIMO VERPOORT

Kerstavond 24 december
coverband FROZEN CANDY 

29 december 
HAN HOLLAND

CAFÉ BLONDES
Decem�er Feestmaand

* HEERENWEG 142 HEILOO *

21 NOVEMBER
INTOCHT 

Sinterklaas 
in Heiloo

Kijk op:
sinterklaasintochtheiloo.nl

B    urgemeester Romeyn 
heeft Sinterklaas en alle 

Pieten uitgenodigd om  
te komen logeren in het 
gemeentehuis. 
Als iedereen wakker  
is starten we om 11.00 uur 
op het bordes.

21 november Intocht Sinterklaas in Heiloo

B

21 november 
Intocht Sinterklaas  

in Heiloo

21 november 
Intocht  

Sinterklaas  
in Heiloo



U I T K I J K P O S T 112 8  N O V E M B E R  2 0 1 8  

.

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen 
op onze website: 

www.radiobakker.nl

AEG T7DB83
warmtepomp 
droger 8Kg 
belading,
energieklasse A+
€ 699,- NU

€ 599,-

Miele wasautomaat
WDD330
WPS Speedcare
8Kg belading, 1400 toeren
Speedcare, wasprogramma van
59 minuten met wasresultaat A !
Energieklasse A+++

Nieuw

€ 1049,-

Hisense Koel/vries 
combi RB371
178cm hoog, 
energieklasse A+ 
Ook leverbaar in RVS look

€ 429,-
Nu met 
5 jaar 
garantie

Bose Soundbar 500
Compacte soundbar voor bij de TV
Internet radio, Bluetooth, Streaming Radio 
via 6 voorkeuzetoetsen

Nieuw € 549,-
Optionele draadloze subwoofer € 449,-
Optionele draadloze surround 
speakers € 349,-

Philips 
55OLED803
Ultra HD, OLED, 
Ambilight
Nu met € 250,- 
retour via Philips
€ 1999,- 
NA RETOUR 

€ 1749,-

Panasonic OLED 
Tx55FZW804
Ultra HD, OLED
Nu in prijs verlaagd
€ 2499,- NU

€ 1999,-

Loewe Bild 3.55 OLED 
Ultra HD, OLED
80watt soundbar ingebouwd 
Incl. radio/internetradio
€ 3299,- NU 

€ 2799,-
Nu met 5 jaar garantie

Hisense 43A6550
Ultra HD, Smart TV
Quad Core Processor
Ziggo CI+ gecerti� ceerd
Ook leverbaar in 49 en 55”
Nu met € 50,- retour actie.
€ 499,- na retour

€ 449,-
Nu met 4 jaar garantie !

Geheimhouding van 
uw persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens van onze 
inwoners staan in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Met die gegevens 
gaan wij uiterst zorgvuldig om. Deze 
gegevens mogen worden opgevraagd 
door instellingen die wettelijke taken 
uitvoeren. Meer informatie staat onder 
www.heiloo.nl/nieuwsberichten/

Komend jaar drie verkiezingen 

In 2019 mogen onze kiesgerechtigde 
inwoners drie keer naar de stembus. 
Benieuwd waar de verkiezingen over 
gaan? Meer informatie staat onder 
www.heiloo.nl/nieuwsberichten/

GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein 1
Postbus 1, 1850 AA Heiloo
t 072 535 66 66, info@heiloo.nl

whatsapp 06 821 735 46
www.heiloo.nl
 
Openingstijden
ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur
maandagavond 18.00 - 20.00 uur
Op andere tijden na afspraak.

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

Openingstijden

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Het Brugstuk 137, plaatsen dak-

kapel, ontvangstdatum 22 november 
2018, (WABO1801896).

Verleende vergunningen
U kunt tegen verleende vergunningen 
bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 
‘Bezwaar maken’.
-   Laan van Zeeman 5, vergroten 

woning (incl. kelder), verzonden 
9 november 2018 (WABO1801296).

Vergunning niet vereist
De Droogmakerij 20b, opslaan van 
auto’s, verzonden 19 november 2018 
(WABO1801823).

Bestemmingsplan Noordergeestkerk 
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van 

Heiloo maken bekend, dat het 
vastgestelde bestemmingsplan 
Noordergeestkerk na een uitspraak 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State met ingang 
van 17 oktober 2018 geheel in wer-
king is getreden en onherroepelijk is 
geworden. 

Het bestemmingsplan maakt de bouw 
mogelijk van in totaal 15 sociale 
huurwoningen op de locatie van de 
voormalige Noordergeestkerk en een 
deel van het parkeerterrein aan de 
Vinkenbaan in Heiloo. Het parkeerter-
rein aan de Vinkenbaan wordt hierbij 
opnieuw ingericht. 

Het bestemmingsplan 
Noordergeestkerk is in te zien via 
de landelijke website www.ruim-
telijkeplannen.nl/ NL.IMRO.0399.
Noordergeestkerk-0401.

Bouwen en wonenMededelingen

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Bezwaar maken

Als een besluit rechtstreeks gevolgen 
voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar 
maken. Dit doet u in een brief binnen 
zes weken nadat het besluit is verzon-
den. In dit bezwaarschrift zet u uw naam, 
adres en handtekening, datum, omschrij-
ving van het besluit en reden waarom u 
het niet eens bent met het besluit. Het 
bezwaarschrift stuurt u naar degene die 
het besluit heeft genomen: burgemees-
ter of burgemeester en wethouders, 
Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Dit staat 
vermeld in de tekst over het besluit. U 
kunt de besluiten vinden op officielebe-
kendmakingen.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 voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Hiervoor betaalt u griffierecht.
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Top 3 cadeaus
Sint zat te denken, wat 
hij jou dit jaar zou schen-
ken. Het liefst shopt hij in 
Heiloo, ook voor een origi-
neel kado. Met deze tren-
dy top drie, wordt pakjes-
avond een party!

Top 3 meisjes
1. Trap er niet in

Grote boodschap voor 
de kleintjes: Trap er niet 
in. In dit grappige spel loop 
je geblinddoekt tussen de 
poep. Stinkend spannend! 
Natuurlijk zijn het neppoep-
jes, zelf gedraaid van bruine 
klei in een vormpje. De wij-
zer op de draaischijf bepaalt 
hoeveel stappen naar voren 
of achteren je doet. Trap er 
niet in, € 27,99 bij Intertoys 
en Blokker.

2. Miniprentenboek
Ieder kind kent de span-

ning rondom pakjesavond. 
Zo ook Dadoe. Hij bakt die 
dag samen met zijn moe-
der pepernoten en zingt een 
sinterklaasliedje met papa. 
Tot er heel hard op de deur 
wordt geklopt en het zalige 
avondje kan beginnen. In dit 
miniprentenboekje lees je het 

korte verhaal én is een gratis 
liedje en recept toegevoegd. 
Dadoe is een creatie van Jim 
Bakkum & Kirsten Michel. 
Zij brachten eerder al drie 
Dadoe-kinderboeken uit. Te 
koop bij Bruna voor € 5,- en 
www.dadoe.nl.

3. Donuts knutselen
Maak je eigen donuts van 

gips. In dit leuke bewaarkof-
fertje zitten alle spulletjes om 
donuts in de rubberen giet-
mal te maken én daarna te 
beschilderen. Met de metallic 
verf in zeven kleuren, glitter-
poeder en kraaltjes versier je 
de donut naar eigen smaak. 
Totum Donuts maken,  
€ 12,99 bij Intertoys.

Top 3 jongens

1. Knuffelschaken met 
Paco Sako

Een nieuwe en verrassend 
leuke vorm van schaken! 
Paco Sako speel je op het-
zelfde schaakbord en met 
dezelfde stukken, maar de 
schaakstukken slaan elkaar 
niet van het spelbord, maar 
omarmen elkaar als in een 
dans. Het einddoel: omarm 
de koning van je tegenspeler. 
Een speler kan door het over-

nemen van de ‘dans’ stukken 
vrij spelen en meerdere stuk-
ken in één beurt verplaatsen.

Op diverse basisscholen 
wordt al schaakles gege-
ven en dit schaakspel is 
een dynamische aanvulling. 
Paco Sako, € 44,95, www. 
pacosako.com.

2. Robottrend
Verzamelen, battelen en 

slijm zijn dé trends op het 
moment. De Ready2Robot 
heeft alles! Unbox de cap-
sule en ontdek 5 geheime 
compartimenten met verras-
singen om een mechbot te 
bouwen. Vis daarna je piloot 
uit de slijmcapsule, zet hem 
in de cockpit en je bent klaar 
voor het ultieme gevecht! 
Er zijn wel 18 mechbots van 
Ready2Robot om te sparen. 
€11,99 bij o.a. Intertoys.

3. Winters boek
Waar blijven dieren eigen-

lijk in de winter, als er 
sneeuw valt? Ontdek onder 
ieder flapje in dit kartonboek 
waar dieren zich verstoppen 
als het koud is. Waar zijn de 
lieveheersbeestjes en wat 
doen vissen als er ijs in de 
sloot ligt? Ontdek spelender-

wijs meer over de natuur tij-
dens de wintermaanden. Te 
koop bij o.a. De Basseroet 
voor € 13,95, en www. 
vierwindstreken.com.

Top 3 volwassenen

1. Lampen ‘Cappie’
Tover het witte lampje 

Edison the Petit van Fatboy 
om tot kerstboom of win-
ters tafereel. Met een Cappie 
breng je een andere sfeer 
in huis. Schuif gewoon zo’n 
kap over de lamp en klaar. 
Er zijn twee types: Cooper 
Cappies (laag model) en Tree 
Toppers (kleine kerstboom). 
Fatboy cappie voor € 14,95 te 
koop bij o.a. CASA Design en 
www.fatboy.com.

2. Eigen ‘headspace’
Even niet ‘aan’ staan, maar 

rust in het hoofd. Luister 
muziek en trek je terug 
in de eigen ‘ headspace’. 
Alleen muziek horen en 
verder niets. Dát kan met 
de No Noise functie van de 
Skullcandy Venue kopte-
lefoon, met zachte oorkus-
sens. Dat klinkt of je bij een 
liveconcert bent! Het audio 
lifestylemerk draagt lek-
ker licht op het hoofd en de 
bluetooth Venue hoofdtele-
foon heeft een batterijduur 
van 24 uur (na 10 minuten 
opladen al 5 uur speeltijd). 
Skullcandy Venue €179,99 
bij MediaMarkt (Alkmaar) en 
skullcandy.eu.

3. Armband
Stoere of subtiele armban-

den voor hem en haar. De 
naam van het sieradenmerk, 
Qoss, doet het misschien niet 
vermoeden, maar de arm-
banden worden in Noord-
Holland gemaakt. Leder, half 
metalen en kralen worden 
gecombineerd. Vanaf € 24,95, 
te koop bij Bar en BooTs en 
www.qoss.nl.

Tekst: Marije Smit

Trap er niet in

Donuts knutselen

Eigen ‘headspace’

Paco Sako

Winters boek

Lampen ‘Cappie’

Heiloo verwelkomt Sinterklaas
HEILOO – Zaterdag 24 
november was het dan ein-
delijk zover: Sinterklaas 
en al zijn Pieten kwa-
men aan in Heiloo. 
Burgemeester Hans 
Romeyn, alle wethouders 
en heel veel kinderen en 
hun ouders stonden klaar 
om de Sint te verwelko-
men.

Om 11.00 uur hadden heel 
veel kinderen zich verzameld 
voor het gemeentehuis in 
afwachting van Sinterklaas. 
Op het bordes stonden de 
burgemeester, de wethouders 
en Pieten al te wachten op 
de Sint. DJ-Piet zorgde voor 
de muziek en de kinderen en 
hun ouders zongen hun kelen 
schor.

Eindelijk verscheen de 
goedheiligman. Alleen het 
grote Sinterklaasboek was 

verdwenen! Hoe moest de 
Sint nu weten waar welk 
cadeautje moet worden 
gebracht? De Luilakpietjes 
die op het boek moesten 
passen lagen weer eens te 
slapen. Ze waren zo moe 
doordat ze de hele nacht 
doorgewerkt hebben.

In ieder geval van één 
cadeautje wist Sint wel voor 
wie het was. Wethouder Fred 
Dellemijn mocht een PSV-bal 
in ontvangst nemen voor zijn 
kleinzoon Jort, die vrijdag 
23 november in Eindhoven 
geboren is.

Na het gemeentehuis liep 
de Sint samen met zijn gevolg 
over het Looplein om daar-
na per koets te vertrekken 
naar het Stationscentrum. 
Daar aangekomen reikte 
Sinterklaas vier prijzen uit 
aan de winnaars van de 

kleurwedstrijd. Thijs Timmer  
(5 jaar) was een van de 
gelukkigen. Op de vraag of 
hij echt zelf de kleurplaat 
zo mooi had ingekleurd ant-
woordde hij: “Ja, dat mooie 
kleuren heb ik van mijn 
papa geleerd.” Naast Thijs 
mochten Sara Mogge (6 jaar) 
Cheng Heemstra (10 jaar) en 
Amber Luybé (8 jaar) ook een 
prijs in ontvangst nemen.

Daarna vertrok de stoet 
naar de Strandwal waar een 
groot feest losbarstte. En 
weer waren de Luilakpietjes 
in slaap gevallen. Gelukkig 
werden ze op tijd wakker om 
het grote Sinterklaasboek 
terug te geven aan de Sint. 
Om ze wakker te houden 
deden de Luilakpietjes een 
dansje met de Danspieten. 
Maar of dat helpt…

Tekst: Yvonne van Stiphout

Sinterklaas genoot zichtbaar van alle aanwezige  
kinderen.             Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Samen met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen genoot 
mevrouw Oosterwijk zaterdag volop van de intocht van Sinterklaas in Heiloo. Hoe 
mooi is het dat Sinterklaas en burgemeester Romeyn even de tijd namen om met 
haar op de foto te gaan!                      Foto: Marjon Philips

Mevrouw Oosterwijk op de foto met Sint

Edwin Bos erelid 
Sint Nicolaas Comité Heiloo

HEILOO - Sinds 1998 is 
Edwin Bos actief binnen 
het Sint Nicolaas Comité 
in Heiloo. Hij is de stille 
kracht en stabiele factor. 
Daar waar anderen stop-
pen gaat hij door. Op de 
achtergrond is Edwin van 
zeer grote waarde en is 
niets hem te veel. Edwin 
is een absolute topper en 
een goudeerlijke vent.

Op zaterdag 24 november 
2018 mocht Edwin uit handen 
van Jeroen Schouten, voor-
zitter van de Stichting Sint 
Nicolaas Comité Heiloo, het 
erelidmaatschap in ontvangst 
nemen. Als symbool ontving 
hij het kunstwerk ‘Samen de 
handen ineen’. Door de han-
den ineen te slaan ontstaat 
er een bolwerk van kracht 
en energie. Dat is zeker ook 

bij Edwin van toepassing. 
Namens alle grote en kleine 
vrienden van Sinterklaas: 

“Zeer hartelijk bedankt voor 
je enorme inzet de afgelopen 
jaren, Edwin!”

Piet, de verraste Edwin Bos en Sinterklaas. 
             Foto: Ricardo Marcker

65-jarig jubileum van de 
Zonnebloem afdeling Heiloo

HEILOO - Op donderdag 
22 november is gevierd 
dat de afdeling Heiloo van 
de Zonnebloem 65 jaar 
bestaat. 

Op deze sinterklaasmiddag 
kregen de ruim 60 gasten kof-
fie of thee met een gebakje, 
waar het logo en ‘65 jaar’ op 
was aangebracht. Daarna gaf 
Joop Tulp een geweldige uit-
leg over de geschiedenis van 
Sinterklaas. Ondanks alle 
drukte is Sinterklaas toch 
nog langs gekomen. Hij is 
binnengehaald onder het zin-
gen van vele sinterklaaslied-
jes, met muzikale ondersteu-
ning van een trio. Iedereen is 
goed verwend met drankjes 
en hapjes. Toen de gasten 

huiswaarts gingen kregen 
ze ook nog een banketstaaf 
mee. De afdeling Heiloo heeft 
helaas een groot probleem, 
want de ongeveer 50 vrijwil-

ligers missen al enige tijd een 
secretaris. Heeft u interesse 
neem dan contact op met 
voorzitter Theo Aufenacker: 
06-53314538.

Een gezellige middag met de Sint.             Aangeleverde foto
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Top 3 cadeaus
Sint zat te denken, wat 
hij jou dit jaar zou schen-
ken. Het liefst shopt hij in 
Heiloo, ook voor een origi-
neel kado. Met deze tren-
dy top drie, wordt pakjes-
avond een party!

Top 3 meisjes
1. Trap er niet in

Grote boodschap voor 
de kleintjes: Trap er niet 
in. In dit grappige spel loop 
je geblinddoekt tussen de 
poep. Stinkend spannend! 
Natuurlijk zijn het neppoep-
jes, zelf gedraaid van bruine 
klei in een vormpje. De wij-
zer op de draaischijf bepaalt 
hoeveel stappen naar voren 
of achteren je doet. Trap er 
niet in, € 27,99 bij Intertoys 
en Blokker.

2. Miniprentenboek
Ieder kind kent de span-

ning rondom pakjesavond. 
Zo ook Dadoe. Hij bakt die 
dag samen met zijn moe-
der pepernoten en zingt een 
sinterklaasliedje met papa. 
Tot er heel hard op de deur 
wordt geklopt en het zalige 
avondje kan beginnen. In dit 
miniprentenboekje lees je het 

korte verhaal én is een gratis 
liedje en recept toegevoegd. 
Dadoe is een creatie van Jim 
Bakkum & Kirsten Michel. 
Zij brachten eerder al drie 
Dadoe-kinderboeken uit. Te 
koop bij Bruna voor € 5,- en 
www.dadoe.nl.

3. Donuts knutselen
Maak je eigen donuts van 

gips. In dit leuke bewaarkof-
fertje zitten alle spulletjes om 
donuts in de rubberen giet-
mal te maken én daarna te 
beschilderen. Met de metallic 
verf in zeven kleuren, glitter-
poeder en kraaltjes versier je 
de donut naar eigen smaak. 
Totum Donuts maken,  
€ 12,99 bij Intertoys.

Top 3 jongens

1. Knuffelschaken met 
Paco Sako

Een nieuwe en verrassend 
leuke vorm van schaken! 
Paco Sako speel je op het-
zelfde schaakbord en met 
dezelfde stukken, maar de 
schaakstukken slaan elkaar 
niet van het spelbord, maar 
omarmen elkaar als in een 
dans. Het einddoel: omarm 
de koning van je tegenspeler. 
Een speler kan door het over-

nemen van de ‘dans’ stukken 
vrij spelen en meerdere stuk-
ken in één beurt verplaatsen.

Op diverse basisscholen 
wordt al schaakles gege-
ven en dit schaakspel is 
een dynamische aanvulling. 
Paco Sako, € 44,95, www. 
pacosako.com.

2. Robottrend
Verzamelen, battelen en 

slijm zijn dé trends op het 
moment. De Ready2Robot 
heeft alles! Unbox de cap-
sule en ontdek 5 geheime 
compartimenten met verras-
singen om een mechbot te 
bouwen. Vis daarna je piloot 
uit de slijmcapsule, zet hem 
in de cockpit en je bent klaar 
voor het ultieme gevecht! 
Er zijn wel 18 mechbots van 
Ready2Robot om te sparen. 
€11,99 bij o.a. Intertoys.

3. Winters boek
Waar blijven dieren eigen-

lijk in de winter, als er 
sneeuw valt? Ontdek onder 
ieder flapje in dit kartonboek 
waar dieren zich verstoppen 
als het koud is. Waar zijn de 
lieveheersbeestjes en wat 
doen vissen als er ijs in de 
sloot ligt? Ontdek spelender-

wijs meer over de natuur tij-
dens de wintermaanden. Te 
koop bij o.a. De Basseroet 
voor € 13,95, en www. 
vierwindstreken.com.

Top 3 volwassenen

1. Lampen ‘Cappie’
Tover het witte lampje 

Edison the Petit van Fatboy 
om tot kerstboom of win-
ters tafereel. Met een Cappie 
breng je een andere sfeer 
in huis. Schuif gewoon zo’n 
kap over de lamp en klaar. 
Er zijn twee types: Cooper 
Cappies (laag model) en Tree 
Toppers (kleine kerstboom). 
Fatboy cappie voor € 14,95 te 
koop bij o.a. CASA Design en 
www.fatboy.com.

2. Eigen ‘headspace’
Even niet ‘aan’ staan, maar 

rust in het hoofd. Luister 
muziek en trek je terug 
in de eigen ‘ headspace’. 
Alleen muziek horen en 
verder niets. Dát kan met 
de No Noise functie van de 
Skullcandy Venue kopte-
lefoon, met zachte oorkus-
sens. Dat klinkt of je bij een 
liveconcert bent! Het audio 
lifestylemerk draagt lek-
ker licht op het hoofd en de 
bluetooth Venue hoofdtele-
foon heeft een batterijduur 
van 24 uur (na 10 minuten 
opladen al 5 uur speeltijd). 
Skullcandy Venue €179,99 
bij MediaMarkt (Alkmaar) en 
skullcandy.eu.

3. Armband
Stoere of subtiele armban-

den voor hem en haar. De 
naam van het sieradenmerk, 
Qoss, doet het misschien niet 
vermoeden, maar de arm-
banden worden in Noord-
Holland gemaakt. Leder, half 
metalen en kralen worden 
gecombineerd. Vanaf € 24,95, 
te koop bij Bar en BooTs en 
www.qoss.nl.

Tekst: Marije Smit

Trap er niet in

Donuts knutselen

Eigen ‘headspace’

Paco Sako

Winters boek

Lampen ‘Cappie’

Heiloo verwelkomt Sinterklaas
HEILOO – Zaterdag 24 
november was het dan ein-
delijk zover: Sinterklaas 
en al zijn Pieten kwa-
men aan in Heiloo. 
Burgemeester Hans 
Romeyn, alle wethouders 
en heel veel kinderen en 
hun ouders stonden klaar 
om de Sint te verwelko-
men.

Om 11.00 uur hadden heel 
veel kinderen zich verzameld 
voor het gemeentehuis in 
afwachting van Sinterklaas. 
Op het bordes stonden de 
burgemeester, de wethouders 
en Pieten al te wachten op 
de Sint. DJ-Piet zorgde voor 
de muziek en de kinderen en 
hun ouders zongen hun kelen 
schor.

Eindelijk verscheen de 
goedheiligman. Alleen het 
grote Sinterklaasboek was 

verdwenen! Hoe moest de 
Sint nu weten waar welk 
cadeautje moet worden 
gebracht? De Luilakpietjes 
die op het boek moesten 
passen lagen weer eens te 
slapen. Ze waren zo moe 
doordat ze de hele nacht 
doorgewerkt hebben.

In ieder geval van één 
cadeautje wist Sint wel voor 
wie het was. Wethouder Fred 
Dellemijn mocht een PSV-bal 
in ontvangst nemen voor zijn 
kleinzoon Jort, die vrijdag 
23 november in Eindhoven 
geboren is.

Na het gemeentehuis liep 
de Sint samen met zijn gevolg 
over het Looplein om daar-
na per koets te vertrekken 
naar het Stationscentrum. 
Daar aangekomen reikte 
Sinterklaas vier prijzen uit 
aan de winnaars van de 

kleurwedstrijd. Thijs Timmer  
(5 jaar) was een van de 
gelukkigen. Op de vraag of 
hij echt zelf de kleurplaat 
zo mooi had ingekleurd ant-
woordde hij: “Ja, dat mooie 
kleuren heb ik van mijn 
papa geleerd.” Naast Thijs 
mochten Sara Mogge (6 jaar) 
Cheng Heemstra (10 jaar) en 
Amber Luybé (8 jaar) ook een 
prijs in ontvangst nemen.

Daarna vertrok de stoet 
naar de Strandwal waar een 
groot feest losbarstte. En 
weer waren de Luilakpietjes 
in slaap gevallen. Gelukkig 
werden ze op tijd wakker om 
het grote Sinterklaasboek 
terug te geven aan de Sint. 
Om ze wakker te houden 
deden de Luilakpietjes een 
dansje met de Danspieten. 
Maar of dat helpt…

Tekst: Yvonne van Stiphout

Sinterklaas genoot zichtbaar van alle aanwezige  
kinderen.             Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Samen met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen genoot 
mevrouw Oosterwijk zaterdag volop van de intocht van Sinterklaas in Heiloo. Hoe 
mooi is het dat Sinterklaas en burgemeester Romeyn even de tijd namen om met 
haar op de foto te gaan!                      Foto: Marjon Philips

Mevrouw Oosterwijk op de foto met Sint

Edwin Bos erelid 
Sint Nicolaas Comité Heiloo

HEILOO - Sinds 1998 is 
Edwin Bos actief binnen 
het Sint Nicolaas Comité 
in Heiloo. Hij is de stille 
kracht en stabiele factor. 
Daar waar anderen stop-
pen gaat hij door. Op de 
achtergrond is Edwin van 
zeer grote waarde en is 
niets hem te veel. Edwin 
is een absolute topper en 
een goudeerlijke vent.

Op zaterdag 24 november 
2018 mocht Edwin uit handen 
van Jeroen Schouten, voor-
zitter van de Stichting Sint 
Nicolaas Comité Heiloo, het 
erelidmaatschap in ontvangst 
nemen. Als symbool ontving 
hij het kunstwerk ‘Samen de 
handen ineen’. Door de han-
den ineen te slaan ontstaat 
er een bolwerk van kracht 
en energie. Dat is zeker ook 

bij Edwin van toepassing. 
Namens alle grote en kleine 
vrienden van Sinterklaas: 

“Zeer hartelijk bedankt voor 
je enorme inzet de afgelopen 
jaren, Edwin!”

Piet, de verraste Edwin Bos en Sinterklaas. 
             Foto: Ricardo Marcker

65-jarig jubileum van de 
Zonnebloem afdeling Heiloo

HEILOO - Op donderdag 
22 november is gevierd 
dat de afdeling Heiloo van 
de Zonnebloem 65 jaar 
bestaat. 

Op deze sinterklaasmiddag 
kregen de ruim 60 gasten kof-
fie of thee met een gebakje, 
waar het logo en ‘65 jaar’ op 
was aangebracht. Daarna gaf 
Joop Tulp een geweldige uit-
leg over de geschiedenis van 
Sinterklaas. Ondanks alle 
drukte is Sinterklaas toch 
nog langs gekomen. Hij is 
binnengehaald onder het zin-
gen van vele sinterklaaslied-
jes, met muzikale ondersteu-
ning van een trio. Iedereen is 
goed verwend met drankjes 
en hapjes. Toen de gasten 

huiswaarts gingen kregen 
ze ook nog een banketstaaf 
mee. De afdeling Heiloo heeft 
helaas een groot probleem, 
want de ongeveer 50 vrijwil-

ligers missen al enige tijd een 
secretaris. Heeft u interesse 
neem dan contact op met 
voorzitter Theo Aufenacker: 
06-53314538.

Een gezellige middag met de Sint.             Aangeleverde foto
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Exclusief verkrijgbaar bij je          GezondheidsDrogist:
Aker | Kerkweg 16 | Tel: 072-5053138 | Limmen

Q10 
Foliumzuur

Vit.C
Vit.D3
Vit.K2
Vit.B1

Groenteblend
Fruitblend

Zwarte 
Knoflook

ondersteunt de 
gezondheid van 
de bloedvaten

Olijfblad

voor het behoud 
van een normale 

bloeddruk

Rode 
Gistrijst

goed voor de
cholesterol-

spiegel

50% KORTING 
GezONd & wel
AlOë VeRA
JuIce
99,9% puur 
Aloë Vera sap!

1 liter 16.95
Nu 8.47

2e 1 euRO*
JAcOb HOOy cbd+ OlIe
Alle combinaties mogelijk!
Niet psychoactief!
Keuze uit 2,75%, 5%
of cbd capsules
10 mg.

Vernieuwde, geavanceerde 
Rode Rijst Formule op de markt 
met 3 in 1-functie!
Ondanks dat er al één miljoen 
mensen in Nederland zijn met 
een hart- en vaatziekte, was er 
tot voor kort nog geen natuurlijk 
middel wat vrij is van statines die 
alle problemen rondom choles-
terol en bloeddruk aanpakt. Nu 
is er de nieuwe geavanceerde 
Rode Rijst Formule van All Natu-
ral. Hart, Bloedvaten, Cholesterol 
bestaat naast de alom geprezen 
monacolin K1 uit rode rijst, Q10, 

foliumzuur, thiamine3, vitami-
ne C4, vitamine K, olijfblad2 en  
zwarte knoflook ABG 10+® (abso-
luut reukloos). Waarmee niet alleen 
een verantwoord cholesterolge-
halte behouden blijft1, maar waar-
mee ook o.a. het behoud van een  
normale bloeddruk2 gunstig beïn-
vloed wordt. 
Zorg voor je hart!
Iedereen weet dat cholesterol, het 
hart en de bloedvaten onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn. 
Daarom mochten o.a. thiamine, 

vitamine C en foliumzuur zeker 
niet ontbreken. Thiamine draagt 
bij tot de normale werking van het 
hart zodat deze het bloed, voor-
zien van zuurstof en voedings-
stoffen, kan blijven rondpompen 
naar alle spieren en organen. Een 
goede conditie van de bloedvaten 
is hierbij essentieel. Vitamine C 
ondersteunt het behoud van een 
sterke vaatwand en draagt bij aan 
de vorming van collageen, dat van 
belang is voor een goede conditie 
van de bloedvaten. Een gezonde 
bloedstatus is van belang tijdens 
dit proces, daarom is er folium-
zuur toegevoegd dat bijdraagt tot 
een normale homocysteïne meta-
bolisme.Tenslotte helpt vitamine 
K een normale bloedstolling. Oor-
zaak en gevolg worden door deze 
krachtige formule aangepakt. 
Kortom deze unieke combinatie 
ondersteunt uw cholesterol1, hart3 
en bloedvaten4!

Zoals al jaren bekend staan hart- en vaatziekten bovenaan als meest voorkomende 
gezondheidsprobleem in Nederland. De grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten 
is een te hoog cholesterolgehalte. De oorzaak van een verhoogd cholesterolgehalte kan 
liggen bij erfelijkheid, overgewicht of het gebruik van bepaalde medicijnen. Tevens heb-
ben vrouwen na de overgang een grotere kans op een verhoogd cholesterolgehalte. De 
beste manier om een verhoogd LDL-cholesterolgehalte te verlagen is het veranderen 
van leefstijl. Beweeg dus regelmatig, stop met roken en eet gezond. Ter ondersteuning 
blijkt voor velen onder ons het vernieuwde 3 in 1 supplement op basis van Rode Gist-
rijst, Q10, Allium Sativum (Zwarte Knoflook) en Olea Europea (Olijfblad) een uitkomst.

Eindelijk verkrijgbaar:
Een 3 in 1-supplement wat 
goed werkt voor het hart, 
bloeddruk én cholesterol.

❰ Elly:
“ik ben weer 
in topvorm!”

Met Rode Gistrijst en Q10 startte 
de revolutie als natuurlijke for-
mule voor het behoud van een 
normale cholesterolspiegel.
Rode Gistrijst met Q10 behoort al 
jaren tot de gevestigde orde als het 
gaat om een natuurlijk alternatief 
voor mensen die geen statines wil-
len of kunnen gebruiken. En dat is 
niet voor niets, want rode gistrijst 
met Q10 is dé natuurlijke formule 
als het gaat om het behoud van 
een normale cholesterolspiegel. 
Het bevat het actieve monacolin 
K, waarbij het verband tussen het 
gebruik van 10 mg monacolin K per 
dag en het behoud van een norma-

Zwarte Knoflook
draagt bij aan de
gezondheid van 

de bloedvaten 

Olijfblad 
voor het 
behoud 
van een

 normale 
bloeddruk

All Natural Hart, Bloedvaten, 
Cholesterol zit boordevol

Heilzame kruiden 
Rode Gistrijst voor het behoud van 

een verantwoord cholesterolgehalte

premium supplements

✓ Goed voor de cholesterolspiegel1

✓ Voor het behoud van een normale
 bloeddruk2

✓ Ondersteunt de gezondheid 
 van de bloedvaten4

 ✓ Goed voor het hart3

✓ Met hoogwaardig co-enzym Q10

3 maandkuur 
90 vega caps. 49.95 39.95

le cholesterolspiegel wetenschap-
pelijk is bewezen. Daarbij heeft het 
hoogwaardige co-enzym Q10 een 
uitstekende opneembaarheid. De 
hoogste waarden Q10 tref je aan 
in de hartspier. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat 
naarmate we ouder worden de Q10 
productie in het lichaam afneemt. 
De hoogwaardige combinatie Rode 
Rijst met Q10 is dus met recht een 
topformule! All Natural heeft het 
beste wat er op de markt te vinden 
was geoptimaliseerd naar een 3 in 
1 supplement wat goed werkt voor 
het hart, bloeddruk én cholesterol!

-advertentie-

TOpAANbIedINGeN uIT de fOldeR!

€3,- KORTING 
MARseIlle zeep 
GIfT ROyAl
Dit weldadige geschenk bevat een
blok bio Marseille zeep, vloeibare 
Marseille handzeep en een 
shower puff. Keuze uit
Original,  Argan, 
Olive of  Lavendel

per set 14.99
11.99

1 maandkuur 
30 vega caps. 19.95 14.95

*Goedkoopste
product 1,-

€3,- KORTING 
AlVIANA GIfTbOx sATIN 
- Scrub Handschoen
- Beauty Oil Satin Secret 100 ml
- Handcrème Intensief Argan 75 ml
- Melk & Honing Zeep 100 g

per set 22.95
19.95

TOT €1,-KORTING 
                 lOw cARb MueslI
bevat slechts 6 g koolhydraten
per 30 g muesli. 
Rijk aan voedingsvezels! 
Geen suiker toegevoegd. 

Kilo 5.95
Nu 4.95
500 g 3.45
Nu 2.95

duO VOORdeel 
VeRpAKKING!
GezONd & wel 
ecHINAceA1 fORTe
	Ondersteunt de weerstand1

	Verzachtende invloed 
 op de luchtwegen1

	Geschikt voor
 het hele gezin

2 x 100 ml 17.90 
Nu 14.95

evat slechts 6 g koolhydraten

€2,- KORTING 
NApROz THeRMO 
HANdscHOeNeN
extreem warm!
Verkrijgbaar in
de maten: S/M, 
L/XL & XXL

per paar 9.95
Nu 7.95

TOT €1,- KORTING 
                    ONGezwAVelde
AbRIKOzeN
A-kwaliteit!
Kilo 7.95
Nu 6.95
500 g 4.45
Nu 3.95

€6,- KORTING 
IT’s wONdeRful 
GIfTbOx ROyAl
- Huid- & Massage olie 100 ml
- Scrub handschoen
- Body Scrub 100 ml

per stuk 23.95
17.95

tot €10,-
korting!

2e HAlVe pRIJs 
A.VOGel bAMbu KOffIe
100% natuurlijke 
koffievervanger!
Cafeïnevrij. 

pot 200 g 6.49
2 potten 12.98
Nu 9.73

bijvoorbeeld:
cbd+ olie 2,75% 10 ml  19.99
cbd capsules 10 mg  39.99  
Nu samen 59.98  40.99
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HEILOO STEMT!HEILOO STEMT!
Ondernemingsverkiezing 2018Ondernemingsverkiezing 2018

LAATSTE WEEK!

Stem mee op www.ondernemendheiloo.nl/stem

Stem op je favoriete onderneming en win één van 

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

Bijwaard Kappers, Fotostudio IwanBronkhorst.nl,

Henk Liefting BV, Kaptein Kaas, Alida, APK Service en LOOkX.

 Welke onderneming wint dit jaar de Publieksprijs?

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

Kijk voor meer informatie op www.stokman.nl

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

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

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

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

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

Vul uw kenteken in

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

BB154-004694-00 Adv Onderhoud Stokman Alkmaar 265x195.indd   1 01/11/2018   10:07
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Golf- & Countryclub Heiloo • Lagelaan 8 ,1851 PC  Heiloo • Tel. 072 505 45 40

Twilight abonnement:
Onbeperkt spelen in 2019? 

Slechts € 490,-(1!

•  Het hele jaar onbeperkt
spelen in het weekeinde

•  In de zomer, lente en
herfst onbeperkt spelen
op alle avonden(2

ná 17.00 uur

•  Eenvoudig online boeken
tot drie weken vantevoren

•  Deelname aan de meeste
clubwedstrijden in het
weekend

•  Nu lid worden voor 2019,
is gratis spelen in 2018!

(1: Voor spelers van 25 tot 45 jaar. 
(2:  Behoudens bij clubwedstrijden die vaak op de maandag-

avond zijn.

   Heiloo bedankt!

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

De Olvendijk 2 | 1851 VP Heiloo
072 531 2709 |www.keukenmetkarakter.nl

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
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Links Marjet van der Zon, voorzitter zwemclub de Spetters 
Heiloo, rechts Marga Hoogeland, vrijwilliger XopX.  Aangeleverde foto

Opkikker van XopX voor 
Zwemclub de Spetters

HEILOO - Wat een financiële 
strop hadden wij als zwemclub 
na de brand in zwembad De 
Beeck. Zeker omdat we dach-
ten dat al onze materialen goed 
verzekerd waren. Maar helaas 
bleek het tegendeel. Een mis-
verstand bij het nieuwe huur-
contract. Zwemclub de Spetters 
draait geheel op vrijwilligers en 
dan kan er weleens iets over het 
hoofd gezien worden.

Kortom, van de zomer dacht ik: 
tijd voor actie. Ik had al enige tijd 
een donatieformulier van XopX in 
mijn zwemtas zitten die ik van een 
lid gekregen had. En we hebben ook 
echt geld nodig om weer zwembad-
materialen aan te kunnen schaffen. 
Dus toch het formulier ingevuld, 
een begeleidend schrijven gemaakt 
en aan een aardige dame van XopX 

gegeven. En toen begon het wach-
ten, zouden wij gesteund worden?

En wat leuk dat er onlangs post 
kwam dat we een donatie kregen. 
Ik kan bijna niet wachten om onze 
pullboys, zoomers (flippers), hand-
peddels en uitleenbrilletjes aan te 
kunnen schaffen. Dit alles moet 
wel in een afsluitbare kast die tegen 
vocht kan en dan kunnen we weer 
vol aan de bak met krachttraining 
en techniekoefeningen. Want daar 
staat Zwemclub de Spetters voor: 
het behoud van je zwemvaardig-
heid en conditie. Ik wil bij deze  
XopX dan ook enorm bedanken 
voor hun donatie zodat we weer als 
een vis in het water kunnen zwem-
men.

Monique Koning - de Graaff 
(bestuurslid zwemzaken)

Gratis Koepel Keuze:  
Verbraak - Van Bijnen in Cultuurkoepel
HEILOO - Bij de programmeurs 
van de Cultuurkoepel komen 
regelmatig juweeltjes langs 
die (nog) niet bekend zijn bij 
het grote publiek, maar die 
wel een breder publiek verdie-
nen en prachtig passen in de 
Koepelprogrammering. Onder 
de noemer ‘Koepel Keuze’ 
brengt de Koepel daarom een 
serie gratis muziek-/theaterop-
tredens, waarbij het publiek na 
het optreden mag betalen wat 
men het waard vond.

Op vrijdag 7 december bijten 
Verbraak - Van Bijnen het spits af 
met hun programma ‘Endless Road’.

Joost Verbraak en Jan van Bijnen 
zijn multi-instrumentalisten, virtuo-
ze en grappige muzikanten in roots/
americana/ bluegrass/New Orleans-
stijl. Denk aan Ry Cooder, Dr. John, 
Willie Nelson, Louis Armstrong, 
New Orleans, een verloren maria-
chi-trompetter, de ritmesectie van 
een draaiorgel, een wild groovende 
sousafoon en broeierige dobro- en 
banjogeluiden, ontroerende lied-
jes en vooral swingend. Omdat 
verhalen een steeds grotere plaats 

innemen in hun shows, maken zij 
nu de overstap naar het theater. 
U kunt dat meemaken op vrijdag 
7 december in de Cultuurkoepel 
Heiloo! Aanvang: 20.15 uur. Entree 

gratis. Omdat de Koepel graag wil 
weten met hoeveel publiek zij reke-
ning moet houden, wordt verzocht 
plaatsen te reserveren via de web-
site: www.cultuurkoepelheiloo.nl. 

Joost Verbraak en Jan van Bijnen in actie.           Foto: Michael Bosboom

Laatste week om te 
stemmen

HEILOO - Ondernemers-
vereniging Ondernemend 
Heiloo organiseert weer de 
Ondernemingsverkiezing en 
schakelt voor de Publieksprijs 
graag alle inwoners van Heiloo 
in. Welke ondernemer is volgens 
u de allerbeste en past in het 
verkiezingsthema ‘verbindend’?

Heel Heiloo stemt mee! 
Breng vóór 1 november een 
voorkeurstem uit voor de 
Publieksprijs via de stemcomputer  
www.ondernemendheiloo.nl/stem.
Stem op de favoriete Heilooër 
onderneming en maak kans op 
een van de drie prijzenpakketten 
t.w.v. € 150 samengesteld door 
Herberg Jan, Brasserie In ‘t Groen, 
Bijwaard Kappers, Fotostudio 

IwanBronkhorst.nl, Henk Liefting 
BV, Kaptein Kaas, ALiDA, APK 
Service en LOOkX.

De voorlopige top 12 ziet er nu 
zo uit. Op alfabetische  
volgorde:

- Aalsmeerse Plantenhal
- APK Service Heiloo
- Bolten Verf en Wand
- CiRoPack B.V.
- Cultuurkoepel Heiloo
- Di Fiorentina
- Kapsalon Annemiek
- Pauze mediation
- RUW072
- The Best of Me - Fotografie
- TomTrade
- Hema Heiloo

Tekst: Marije Smit

Het felbegeerde beeldje...                 Foto: Iwan Bronkhorst

Kerst met het Opmeers Vocaal 
Ensemble

HEILOO - Kerst vieren met het 
Opmeers Vocaal Ensemble Écho 
de Chapelle op 16 december in 
de Kapel van Onze Lieve Vrouw 
ter Nood in Heiloo.

Het ensemble bestaat uit zestien 
geoefende zangers en zangeressen, 
die vaak optreden in de kop van 
Noord-Holland. Het ensemble prijst 
zich gelukkig nu te kunnen zingen 
in de prachtige kerk in Heiloo. Een 
mooie gelegenheid om de aanvang 
van de kerst te vieren met toepas-
selijke muziek. Klassieke stuk-
ken zoals Cantique de Noël, Maria 
Wiegenlied, het prachtige Noël van 
Gounod, koorwerk uit de Elias van 
Mendelssohn en een heel bijzonder 
Ave Maria van Gomes. Dit alles en 
verder natuurlijk de traditionele 
Carols zullen u zeker verrassen. 
Kortom, het ensemble maakt zich 
op voor een feestelijk kerstfeest.

Komt u ook? De toegang is vrij 
op 16 december om 14.00 uur in de 

Kapel van Onze Lieve Vrouw ter 
Nood, Kapellaan 146 te Heiloo.

Het ensemble is blij te mogen zingen in de mooie Kapel van Onze 
Lieve Vrouw Ter Nood.         Aangeleverde foto

Vrije Klankenavond Cultuurkoepel
HEILOO - Al twee jaar orga-
niseert ‘Basecamp-Theater 
van de ziel’ maandelijks de 
Vrije Klankenavond in het 
Remonstrantse schuilkerkje 
in Alkmaar. Nu is er een speci-
ale kersteditie in de prachtige 
Cultuurkoepel in Heiloo.

De Vrije Klankenavond houdt het 
midden tussen een concert en het 
zingen in een koor. Iedereen die 
komt zingt mee. Er worden een-
voudige melodieën voorgezongen 
en vervolgens herhaald door ‘het 
koor’. De teksten zijn simpele affir-
maties die ertoe doen, zonder dat 
er een bepaalde religie of stroming 
wordt aangehangen. Door de herha-
ling dringen de affirmaties dieper 
door en door de eenvoud van de 
melodieën ontstaat er vaak als van-
zelf meerstemmigheid. Niets moet 
en alles mag. Je hoeft er niet je best 
voor te doen en een geschoolde 
stem is geen vereiste. Luisteren, je 
laten inspireren en moeiteloos mee-
zingen, meer is niet nodig. De man-
tra’s duren soms wel tien minuten. 
Daarna is het stil of wordt er een 

instrumentaal intermezzo gespeeld. 
Het is vaak magisch wat er tijdens 
deze avonden ontstaat. De stemmen 
zingen samen en de musici impro-
viseren, sturen en reageren op wat 
er op dat moment gebeurt. Soms 
jazzy, soms Afrikaans, soms gedra-
gen en ingetogen en soms uitbundig. 
Schijnbaar moeiteloos ontstaat er 
muziek die van tevoren geschreven 
lijkt te zijn.

“Bij de volgende mantra, wat 
fado-achtigs, ga ik los,” zegt Cisca 
Mous over de afgelopen keer. “Het 
gebeurt gewoon. Heerlijk. Mijn lijf 
gaat als vanzelf mee. En ik geniet! 
Zoals ook anderen om mij heen 
genieten. De een zingt mee uit volle 
borst. De ander zingt ingetogen en 
geniet net zo, op haar of zijn manier. 
Stemmen komen samen en het is 
een fantastisch geheel.”

De avond wordt geleid door 
Sasja Dries (zang) en begeleid door 
Rob Stoop (vleugel), Wouter Mooij 
(gitaar) en Jasper Teule (contra-
bas). Je bent van harte welkom 
om mee te doen. Reserveer als je 

zeker wilt zijn van een plekje via 
www.basecamptheatervandeziel.
nl. Donderdag 27 december in de 
Cultuurkoepel in Heiloo, Landgoed 
Willibrordus, Kennemerstraatweg 
464. Toegang 20 euro. Aanvang 
20.00 uur.

Sasja Dries leidt de avond.
   Aangeleverde foto
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De vuurspuwende draak op het strand trok veel bekijks.            Aangeleverde foto

Fjoertoer Egmond groot succes
EGMOND - Op zaterdag 24 
november stonden ruim 10.000 
deelnemers aan de start van 
de 6e editie van de Fjoertoer 
Egmond. 

Wandelaars konden kiezen uit 
vier verschillende routes: 14, 19 
Noord, 19 Zuid en 26 km. Daarnaast 
was ook dit jaar wegens groot suc-
ces de ‘Family Fjoertoer’ weer 
onderdeel van het evenement. 
Een route van 6 km voor het hele 
gezin. Dit jaar stond de Fjoertoer 
Egmond volledig in het teken van 
Middeleeuws Egmont. Inderdaad 
Egmont met een ‘t’ zoals het vroe-
ger werd geschreven. Dit vormde 

de inspiratie voor alle kunstenaars, 
artiesten, bewoners en andere 
betrokken partijen. Het thema was 
goed terug te zien in het evenement. 
De Slotweg bracht wandelaars terug 
naar Egmond in de middeleeuwen, 
zwaardvechtende ridders volledig in 
harnas en een vuurspuwende draak 
op het strand.

Family Fjoertoer
Voor de tweede keer werd dit 

jaar een avondwandeltocht van 6 
km speciaal voor het hele gezin 
georganiseerd. Ouders, opa’s, 
oma’s en kinderen van alle leef-
tijden liepen veelal versierd. De 
route bevatte drie stempelposten: 

Prins Hendrikstichting, Roompot 
Kustpark en Restaurant Natuurlijk. 
Vijftig bewoners van de Prins 
Hendrikstichting namen deel aan 
het evenement met de rolstoel.

KNRM en de Reddingsbrigade 
Egmond waren ook dit jaar het 
goede doel van de Fjoertoer 
Egmond. Wandelaars konden 
bij hun inschrijving een vrijwil-
lige donatie doen. Dit jaar werd een 
prachtig recordbedrag van € 7.750,- 
opgehaald. Met dit bedrag is de 
laatste hand gelegd aan het nieuwe 
maritieme centrum dat begin deze 
maand is geopend.

Inspirerende Limmense 
Winterfair bij Anastasia

LIMMEN - Het was gezellig druk 
tijdens het eerste weekend van 
de zesde editie van de Limmense 
Winterfair bij Anastasia woon-
cadeaus. 

In de overdekte achtertuin met 
garage en uiteraard de winkel is 
weer een gezellige en sprookjes-
achtige wintersfeer gecreëerd. Veel 
bezoekers waren blij verrast, ook de 
trouwe bezoekers van de Winterfair 
in voorgaande jaren. Zij genoten van 
de vele woondecoraties, de hand-
gemaakte winterse deurkransen, 
tafeldecoraties en nog veel andere 
schattige cadeautjes. In deze knus-
se omgeving kan men inspiratie 
opdoen om tijdens de koude, don-
kere winterdagen in en om het huis 
een gezellige en warme sfeer te cre-

eren. Je kunt hier zeker iets vinden 
om jezelf of een ander te verwennen 
met romantische cadeautjes met 
een persoonlijke touch. Alleen al de 
manier waarop en de zorg waarmee 
het cadeautje wordt ingepakt maakt 
je blij. Tijdens het genieten van alle 
mooie landelijke accessoires wordt 
men goed verzorgd met een heerlijk 
kopje koffie of thee met wat lekkers 
en voor de liefhebbers een lekker 
geurende glühwein.

De Winterfair wordt nog de vol-
gende drie weekenden (tot en met 
16 december) gehouden van vrij-
dag tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 op de Dusseldorperweg 97 
in Limmen. De entree is gratis en 
iedereen is van harte welkom.

In de overdekte achtertuin en de winkel is een sprookjesachtige 
wintersfeer gecreëerd.                       Aangeleverde foto

Voedselbank Alkmaar 
vraagt weer uw Douwe 
Egberts waardepunten

REGIO - Voor het vijfde jaar op 
rij helpt de Lionsclub Alkmaar 
Phoenix de Voedselbank 
Alkmaar bij het inzamelen van 
Douwe Egberts waardepunten 
(‘koffiepuntjes’). De ingeza-
melde waardepunten worden 
door Douwe Egberts verzilverd 
voor pakken koffie voor de 
Voedselbank. 

De vorige vier acties leverden in 
totaal ruim 8.400 pakken koffie op. 
Tot 31 december kunt u uw waar-
depunten inleveren in de opval-
lende inzamelboxen die o.a. bij veel 
supermarkten en winkels te vinden 
zijn in Heiloo, Limmen, Akersloot, 
Egmond-Binnen en Egmond aan 
den Hoef. Een volledige lijst van 
inzamelpunten zal later worden 
gepubliceerd.

Ondanks de goed draaiende eco-
nomie profiteert niet iedereen hier-
van. Veel gezinnen leven onder de 

armoedegrens. De Voedselbank 
Alkmaar ondersteunt een aantal van 
deze mensen in de regio met een 
wekelijks voedselpakket, maar daar 
zit maar af en toe koffie bij. Een 
pak koffie is een klein gebaar, maar 
wordt zeker gewaardeerd.

Deel uw kopje koffie met iemand 
anders en geef uw D.E. waardepun-
ten een tweede leven door ze aan de 
Voedselbank te geven.

Contactpersonen voor deze 
actie: Kees Scharringa van Lions 
(06-24257451) en Jules Emmaneel 
van Voedselbank Alkmaar (06-
51136158).

Kerstconcert in de Abdij van Egmond
EGMOND-BINNEN - Project-
koor Egmond verzorgt zondag 9 
december een kerstprogramma 
in de sfeervolle kloosterkerk 
van de St. Adelbertabdij in 
Egmond-Binnen.

Medewerking wordt verleend 
door de mezzosopraan Marja 
Dignum. Pianobegeleiding is in han-
den van Mariëlle Tromp-Zentveld. 
Een kerstgedicht wordt voorge-
dragen door Tineke Kramer. De 
algehele leiding is in handen van 
de dirigent Pim Abbestee. Marja 
Dignum brengt kerstliederen ten 
gehore, waaronder Noël, O come, 
o come Emmanuel. Martin Rozema 
(dwarsfluit) met pianobegeleiding 
van Mariëlle Tromp-Zentveld spe-
len het mooie muziekstuk Earth. 
Met solistische medewerking van 
Jos Hof en Wim Hoffenaar worden 
kerstliederen gezongen door het 
koor met samenzang. Een en ander 
belooft een sfeervol samenzijn te 

worden. Vanwege het beperkt aan-
tal plaatsen is het aan te raden op 
tijd aanwezig te zijn. Ter bestrijding 

van de kosten is er een deurcollec-
te. Aanvang is 14.30 uur, de kerk is 
open vanaf 13.45 uur.

De Abdij van Egmond.         Aangeleverde foto
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EDW Alkmaar

Noorderkade 1040 

1823 CJ  Alkmaar 

072 515 89 50

EDW Heerhugowaard

J.J.P. Oudweg 18

1703 DE  Heerhugowaard

072 540 82 12

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

Wij ontwerpen 
uw persoonlijke 
keuken
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Gratis aanvullend thuis-
zorgpakket bij Univé en 

Zilveren Kruis
REGIO – ViVa! Ledenservice, 
onderdeel van ViVa! Zorggroep, 
heeft voor haar leden collec-
tieve afspraken gemaakt bij 
Univé en Zilveren Kruis. De 
inhoud van de pakketten en de 
kortingen zijn deze maand weer 
bekendgemaakt. 

Nieuw voor aankomend jaar is 
dat beide zorgverzekeraars nog 
meer vergoeden vanuit de gratis 
aanvullende thuiszorgpakketten. 
Deze pakketten zijn exclusief voor 
leden van ViVa! Ledenservice, die 
een aanvullende zorgverzekering 
afsluiten. In zo’n gratis thuiszorg-
pakket zit bijvoorbeeld een extra 

vergoeding voor cursussen zoals 
(kinder-) EHBO en valpreventie. 
Maar ook extra vergoeding voor 
hulp bij mantelzorg, (loop)hulpmid-
delen, 100% vergoeding voor profes-
sionele alarmopvolging en nog veel 
meer. De vergoedingen verschillen 
per verzekeraar.

Als lid van ViVa! Ledenservice 
krijgt u dus én het gratis aanvul-
lend thuiszorgpakket én korting op 
de basisverzekering en de aanvul-
lende verzekeringen, variërend van 
5% tot 10%. Aansluiten bij ons zorg-
collectief is simpel: kijk op www.
vivazorggroep.nl/ledenservice of bel  
088 - 995 8822.

Tillie van der Poel, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de nieuwe bank, kondigt het 
positieve besluit aan.              Foto: Ed van de Pol

Samen sterker verder als 
Rabobank Alkmaar e.o.

REGIO - Vanaf 1 januari a.s. 
gaan Rabobank Alkmaar e.o. en 
Rabobank Noord-Kennemerland 
samen verder als Rabobank 
Alkmaar en omstreken. 

Afgelopen maandag stemden de 
ledenraadsleden op een symbo-
lische plek, tussen de kunstwer-
ken van de Bergense School in het 
Stedelijk Museum Alkmaar, voor 
het samengaan van de beide ban-
ken. Hiermee ontstaat een krach-
tige, solide bank met een gebied 
dat zich gaat uitstrekken over de 
gemeenten: Castricum – Heiloo 
– Alkmaar – Bergen –– Langedijk 
– Heerhugowaard en de plaatsen 
Warmenhuizen, Tuitjenhorn en 
Waarland.

Positief voor klant en regio
Ralph van Soomeren, directie-

voorzitter van Rabobank Alkmaar 
e.o.: “De liefde tussen onze banken 
bestond al langer. Door onze krach-
ten te bundelen verbeteren we de 
kwaliteit van onze dienstverlening, 
maken we de bank toekomstbesten-

dig en financieel krachtiger. Door 
de samengevoegde, grotere teams 
ontstaat er meer ruimte voor per-
soonlijk klantcontact op de momen-
ten dat het er voor de klant echt toe 
doet. Daarnaast brengen we onze 
netwerken en specialistische kennis 
bij elkaar waardoor we onze klan-
ten nog beter kunnen bedienen.

Met onze marktteams – een net-
werk van medewerkers en bijvoor-
beeld ledenraadsleden – blijven we 
als nieuwe bank lokaal dichtbij de 
markt en onze klanten. Ook ver-
sterken we elkaar op het gebied van 
sponsoring en het ondersteunen van 
maatschappelijke initiatieven in de 
regio. We blijven de grootste spon-
sor van de regio”, zo verzekert Van 
Soomeren. “Deze samenvoeging, 
die we samen met onze ledenraden 
hebben vormgegeven, is een posi-
tieve ontwikkeling voor onze klan-
ten en de regio. Met iedereen die 
deze regio een warm hart toedraagt 
blijven we investeren in Alkmaar en 
omstreken. Daar krijg ik heel veel 
energie van.”

Lokale kantoren blijven
Jan Klaver, directeur Particulieren 

& Private Banking van de nieuwe 
bank: “In de dagelijkse praktijk zul-
len klanten voorlopig weinig of niets 
merken van de samenvoeging. Rond 
begin april koppelen we onze syste-
men aan elkaar. Dat is het moment 
waarop we in onze uitingen alleen 
nog de naam Rabobank Alkmaar en 
omstreken gebruiken en we klanten 
informeren over de praktische wijzi-
gingen. Onze zes kantoren houden 
we in stand. Wel is de verwachting 
dat de komst van Geldmaat - het 
nieuwe landelijke netwerk van geld-
automaten – invloed zal hebben 
op het karakter van vestigingen en 
automaten.”

Meer informatie over het samen-
gaan zoals de veranderende 
samenstelling van de Raad van 
Commissarissen, de directie en 
de ledenraad, leest u op www. 
rabobank.nl/alkmaar.

Men2B verzorgt het traditionele kerstconcert in Limmen.   
           Aangeleverde foto

Kerstconcert Men2B in 
Limmen

LIMMEN - Op vrijdag 14 decem-
ber om 20.00 uur organiseert 
Limmen Cultuur weer het tra-
ditionele kerstconcert. Dit keer 
in de protestantse kerk aan de 
Zuidkerkenlaan te Limmen met 
a-capellagroep Men2B. 

Deze groep is ontstaan uit de gele-
deren van meervoudig Nederlands 
kampioenskoor Whale City Sound 
uit Zaanstad. Men2B bestaat uit vier 
ambitieuze, enthousiaste en gedre-
ven zangers, die elkaar zowel muzi-
kaal als vriendschappelijk zeer goed 
aanvullen. Men2B zingt vierstemmig 
zonder muzikale ondersteuning en 
met een dynamische choreografie.

Het kwartet maakt graag verbin-
ding met het publiek en speciaal 
voor deze avond in Limmen is er 
een kerstprogramma samenge-
steld. Niet alleen zingen zij de voor 
hen speciaal geschreven arrange-
menten, maar natuurlijk komen de 
beroemde kerstliederen ook aan 
bod met verrassende choreogra-
fieën. Dit alles zorgt voor een onuit-
wisbare indruk van het kwartet. 

Voor meer informatie over 
het kerstconcert, kaartreser-
veringen en prijzen, kijk op de 
website www.limmencultuur.
nl of bel naar telefoonnummer  
072 - 5053274.

IVN-wandeling Wimmenummerduinen
EGMOND AAN DEN HOEF - Na 
een zeer droge zomer en langdu-
rig hoge temperaturen zijn we 
nu toch eindelijk in de herfst 
terechtgekomen. Die van de 
weeromstuit winterse trekken 
heeft aangenomen. Wat bete-
kent dat voor de natuur in de 
Wimmenummerduinen?

Zondag 2 december wandelt een 
gids van het IVN door het open duin 
en langs de binnenduinrand en kijkt 
naar de bomen en struiken en vindt 
misschien nog een enkele bloeiende 
plant. De gids start om 11.00 uur bij 
het informatiebord van PWN aan 
het Nachtegalenpad. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur. Van tevoren 
aanmelden is niet nodig. Een toe-
gangskaart voor het Noord-Hollands 
duinreservaat is nodig. Deze is ver-
krijgbaar via de website van PWN, 
bij de plaatselijke boekhandel in 
Egmond aan Zee of bij de automaat 
bij een duiningang.

Een bijdrage van € 2,50 wordt op 
prijs gesteld. Voor verdere informa-
tie kunt u bellen: 072-5337601, mai-
len: hanneke@jpdg.nl of de website 
raadplegen: IVN.nl/NKL.

Het is herfst in de Wimmenummerduinen.    Foto: Paul ten Have

Hardloopster 
neergestoken in Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF 
- Een jonge vrouw is gister-
avond tijdens het hardlopen 
plotseling neergestoken aan de 
Rinnegommerlaan in Egmond 
aan den Hoef. De politie zoekt 
getuigen.

Rond 19.40 uur rende de vrouw 
over de Rinnegommerlaan, toen zij 
vanuit het niets werd aangereden 
door een donkerkleurige auto. De 
bestuurder, een man, deed vervol-
gens het raampje open en sloeg de 
weerloze vrouw op haar borst.

De man reed snel weg in de rich-
ting van de Zeeweg. De vrouw 
jogde even door, maar zakte op de 

Herenweg in elkaar. In het zieken-
huis werd duidelijk dat de vrouw 
was gestoken. De politie is op zoek 
naar getuigen van dit incident. Heeft 
u iets gezien, dan kunt u contact 
opnemen met 0900-8844.

Bron: NH Nieuws

Aangeleverde foto
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* U kunt ons dag en nacht bereiken. 
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

laat je groeienwww.fortekinderopvang.nl

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

De leukste  
kringloopwinkel  

uit de regio!
Lamoraalweg 53B

Industrieterrein de Weidjes
Egmond aan den Hoef 

kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL -IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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 

Wie zoet is krijgt lekkers. Laat je 
verrassen bij Schoenmakerij Rotonde. 
Heerlijke Spaanse sloffen voor jong en 
oud. Een echte aanrader van de Sint. 
Daarnaast heeft de Sint ook een 
breed assortimenet Riemen en 
Portemonnees meegenomen. 
Verkrijgbaar bij Rotonde Schoenmakerij.

cadeautips
  van de SintHeerenweg 193

1851 KP Heiloo
t 072 5340885

• schoenmakerij
• sleutelservice

In één dag volledig gemonteerd!

Inbraakwerend • Onderhoudsvrij • Geïsoleerd • Handig in gebruik!

  Tot 25% korting op 
OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

ACTIE
Vraag uw dealer naar 

de voorwaarden!

o p d e deur

* 
   

  G

arantie      *     10 
 jaar

ZON LU I K
Molenwerf 17

1911 DB UITGEEST

(0251) 31 41 81

info@zonluik.nl

www.zonluik.nl

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

Tijd voor een nieuwe Garagedeur!

GROTE SORTERING 
GEBRUIKTE FIETSEN IN 
VELE UITVOERINGEN. Bos-
man Tweewielers, Westerweg 
295 Heiloo. Tel: 5331241 
www.bosmantweewielers.nl 

HOMETRAINER VERHUUR 
VOOR FITNESS EN REVA-
LIDATIE TOEPASSINGEN. 
Voor info: Bosman Tweewie-
lers, Westerweg 295 Heiloo. 
Tel: 5331241 www.bosmant-
weewielers.nl 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T: 072-532 0294  
www.carcleaningheiloo.nl

GEBRUIKTE ELEKTRI-
SCHE FIETSEN IN  
DIVERSE MODELLEN vanaf 
€675,- Bosman Tweewielers, 
Westerweg 295 Heiloo. 
Tel. 072 - 5331241 
www.bosmantweewielers.nl 

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

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

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 

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

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 

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

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

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

ZANGLES IN HEILOO.  
Prive of met twee, kids of 
volwassenen,beginners en  
gevorderden.  
www.zingjemee.nl 
Tel: 06 - 48116691

OVER EEN AANTAL WE-
KEN IS HET WEER KERST! 
Wilt u er zeker van zijn dat u 
haar goed zit tijdens de feest-
dagen?! 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

t.k. uit part. verzameling 
olieverfschilderijen van Koos 
Stikvoort. vr.bl te bezichtigen 
in Heiloo. 072-5334839

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

YOGAPLEKK bij 
DANCE&FITSTUDIO Heiloo 
Op donderdagavond van  
20:00-21:30 uur yoga op de  
Stationsweg 115. Kom een 
gratis proefles volgen. Meld 
je aan op info@yogaplekk.nl 
Kijk voor meer informatie op 
www.yogaplekk.nl

TUINONDERHOUD 
JEROEN BORST. Voor pro-
fessionele snoei en onderhoud 
voor alle soorten tuinen.Bel 
voor gratis offerte: 06 - 4180 
3734 info@jeroenborst.nl  
www.jeroenborst.nl

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,-Permanen-
ten €55,- Pinnen is mogelijk! 
Wees er snel bij want vol=vol. 
Dompvloetlaan 29 Heiloo 

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

TUINEN TEVEEL WERK? 
Geen tijd? Ervaren tuinliefheb-
ber helpt u met deskundig 
tuinonderhoud, het snoeiwerk 
en het afvoeren van tuinafval. 
Tel: 06-18278367
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HEILOO - Lisanne de Witte uit Heiloo maakt kans op de titel ‘Atleet van het Jaar’, een onderschei-
ding die elk jaar wordt uitgereikt door de Atletiekunie. Lisanne de Witte werd gekozen uit het 
publiek, samen met Sifan Hassan, Dafne Schippers en Nadine Visser. De winnaar wordt op 12 decem-
ber bekend gemaakt tijdens het atletiekgala. Wij gaan alvast duimen.          Foto: Erik van Leeuwen, Atletiekunie

Lisanne de Witte genomineerd voor Atleet van het Jaar Spring je fit op een 
sporttrampoline

HEILOO - Een betere en diepere 
slaap vermindert cellulitis en 
bevordert de reiniging van het 
lymfesysteem. Het lijkt wel een 
bijsluiter van een medicijn maar 
nee, het is het instructieformu-
lier van Jumping Fitness.

Melanie Pepping uit Heiloo intro-
duceert de training op een mini-
trampoline in haar nieuwe dans-
school …& Jump! in Heiloo.

Wat is Jumping Fitness?
Je denkt al snel aan springen 

maar je moet je voeten juist in de 
trampoline duwen waardoor jij 
weer een duwtje van de trampoline 
terug krijgt. Er zijn meer dan 400 
spieren aan het werk, veel meer dan 
bij vergelijkbare duursporten.

Waarom moeten we gaan sprin-
gen?

Jumping Fitness is gezond en je 
krijgt er een strak lijf van. Ook ont-
last het de gewrichten. Je traint je 
buik, je benen en je billen. Jumping 
Fitness maakt je hele lichaam ster-
ker. Gelijktijdig verbeteren de dyna-

mische oefeningen het uithoudings-
vermogen en worden rugproblemen 
voorkomen.

Kan iedereen het?
Ja, iedereen doet het op zijn eigen 

niveau. En je kan het natuurlijk zo 
zwaar maken als je zelf wilt. Het is 
belangrijk dat je er plezier in hebt. 
Het is makkelijk aan te leren en 
zelfs beginners zullen snel succes 
ervaren.

Alle oefeningen zijn op opzwe-
pende muziek en worden gegeven 
door een erkende Jumping Fitness-
instructrice. Wij werken alleen 
met instructrices met een Jumping 
Fitness-diploma zodat wij de beste 
lessen kunnen geven. De lessen zul-
len gegeven worden in de sporthal 
Capel-Acker in Heiloo:

Dinsdag 19:00 - 20:00 uur;
Dinsdag 20:00 - 21:00 uur;
Woensdag 20:30 - 21:30 uur;
Donderdag 19:00 - 20:00 uur;
Vrijdag 20:00 - 21:00 uur.

Voor meer informatie:
info@enjump.nl.

Spring je fit op een trampoline!        Aangeleverde foto

Kampioenschap zéér 
succesvol voor Sports4all
HEILOO - De deelnemers van 
Sports4all Bowling Heiloo waren 
ook tijdens het 1e lustrum van 
het NH-Kampioenschap Bowlen 
voor mensen met een beperking, 
zeer succesvol. 

Het kampioenschap werd gehou-
den in Bowlingcentrum De Waerd in 
Heerhugowaard. In de categorie D 
werd het podium zelfs geheel door 3 
Heilooër deelnemers in beslag geno-

men. In de categorie C werd een 3e 
plaats behaald en in de categorie 
B een 2e plaats. Hulde voor deze 
prestaties maar ook aan alle andere 
deelnemers die al dan niet in de prij-
zen vielen. 

Het goed georganiseerde toernooi 
werd afgesloten met een verrassing 
voor alle deelnemers, namelijk een 
groepsfoto, een vaantje en een zakje 
met heel veel lekkers, omdat het 
bijna Sinterklaas is.

Op de foto de in de prijzen gevallen deelnemers van Sports4all 
Bowling Heiloo en hun trotse coach.       Aangeleverde foto

Foresters en HZV Het Vennewater 
slaan handen ineen

HEILOO - Een langgekoester-
de wens wordt werkelijkheid. 
SV de Foresters en HZV Het 
Vennewater gaan op jeugdge-
bied intensief samenwerken. 
Daardoor zullen de jongste voet-
ballers uit Heiloo gedurende het 
seizoen zowel op het veld als in 
de zaal gaan voetballen.

De samenwerking betekent dat 
er voor de jongens en meisjes tot 
en met 13 jaar al zaalvoetbalactivi-
teiten worden aangeboden in het 
lopende voetbalseizoen. Zo staat 
er op 30 december in Sporthal Het 
Vennewater een zaalvoetbalversie 
van het jaarlijks terugkerende ‘hot-
dogtoernooi’ op het programma. Dit 
toernooi zal onder de naam `Hotdog 
Futsal Toernooi` gehouden worden.

De werkgroep veld- en zaal-
voetbal, bestaande uit leden van 
Foresters en HZV Het Vennewater, 
is verder met HSV in gesprek om 

eenzelfde samenwerking op te zet-
ten. Het doel is om alle voetballende 
jeugd in Heiloo te laten kennisma-

ken met zaalvoetbal, om zich op 
deze manier nog beter in een breder 
kader te kunnen ontwikkelen.

Enkele jeugdspelers bereiden zich al voor en kunnen bijna niet 
wachten op de extra zaalvoetbalactiviteiten.       Foto: Wout Jager

ODFT feestdagentoernooi 
bij de Dors

HEILOO - Het allerleukste ten-
nistoernooi van het jaar start op 
zaterdag 15 december bij ten-
niscentrum de Dors: het ‘ODFT 
feestdagentoernooi’. 

Het toernooi wordt elk jaar rond 
de feestdagen georganiseerd, nu al 
voor de 33e keer. Iedereen kan zich 
hiervoor inschrijven, dus ook als 
je geen lid bent van een tennisver-
eniging. Inschrijven kan tot en met 
maandag 10 december via www.
toernooi.nl (zoeknaam de Dors). 
Zaterdag 29 december is de finale-
dag. De organisatie heeft er zin in. 
Het belooft weer een gezellig en 
sfeervol toernooi te worden, net als 
al die andere jaren.

Racketmiddag
Mocht je het leuk vinden om wat 

vaker, maar wel geheel vrijblijvend, 
een potje te tennissen, kom dan 
eens langs op de racketmiddag bij 

Tenniscentrum de Dors. Iedereen 
kan meedoen en ook hiervoor hoef 
je geen lid van een tennisvereni-
ging te zijn. Er wordt om 13.00 uur 
gestart en er wordt vier keer een 
half uur gespeeld (elk half uur een 
nieuwe mix). Je kunt dus een of 
meerdere partijen spelen. De kos-
ten voor de racketmiddag bedra-
gen € 5,- per persoon per middag. 
Iedereen is van harte welkom!

Aangeleverde foto

 
Drie keer brons voor TIOS 
 
HEILOO - Afgelopen weekend 
turnden de selectiemeisjes van 
TIOS uit Limmen hun eerste 
voorwedstrijd van dit seizoen. 
De eerste medailles werden 
zaterdag al binnengehaald. 
Bonna Mooij turnde ijzersterk op 
sprong (14.05) en brug (13.95) en 
belandde als derde op het ere-
podium. Jorieke Visser nam ook 
het brons mee naar huis nadat 
ze op vloer (13.20) en sprong 
(13.70) heel hoog scoorde. Dewi 
van Duivenvoorde (13.675) en 
Britt Goossens (12.30) deden het 
ook goed op sprong en bereikten 
de 15e en 17e plaats. Renée Sap 
sprong voor het eerst arabier flik-
flak op vloer (14e plaats).

Zondag was er succes voor 
Suzanne de Jong. Ook bij haar 
stond de arabier flikflak op de 
to-dolijst en deze lukte perfect 
(10.85). Haar sprong over de 
pegasus was supernetjes (11.35) 
en dat leverde haar brons op.
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Om uw Sinterklaasavond 
zo gemakkelijk mogelijk te 

maken, hebben wij de hapjes 
alvast voor u verzorgd.

Hapjesschaal
Grillworst, mini kipsaté, 

Grillworst, mini kipsaté, 
gehaktballetjes, kippeling 

gehaktballetjes, kippeling 
(totaal 30 à 35 stuks) 
(totaal 30 à 35 stuks) 

gehaktballetjes, kippeling 
(totaal 30 à 35 stuks) 

gehaktballetjes, kippeling 

gehaktballetjes, kippeling 
(totaal 30 à 35 stuks) 

gehaktballetjes, kippeling en 3 sauzen

Op bestelling
Op bestelling

Hapjesschaal

Voor slechts

Saucijzenbroodjes Erwtensoep + een 
met goud bekroonde 
rookworst

Elke 
4e gratis 5.99

Sintvoordeel

14.95

Voor
slechts

Sintsalade

1.25100 gram

Sinterklaas 
begint bij 

Slagerij Snel

Aanbiedingen zijn 
geldig t/m woensdag 
5 december 2018.

Kerkweg 18, Limmen, 072 505 1263, www.slagerijsnel.nl

Stel uw eigen 
gourmetfeest samen

Naam:   Telefoon:  Afhaaldatum: 

Biefstuk

Per bakje 5.99
............. x schaaltje

Slavink

Per bakje 3.49
............. x schaaltje

Lamsrack

Per bakje 7.75
............. x schaaltje

Biefstuk 
gemarineerd
Per bakje 5.99
............. x schaaltje

Kipsaté

Per bakje 3.49
............. x schaaltje

Hertenbiefstuk

Per bakje 7.99
............. x schaaltje

Varkensschnitzel

Per bakje 3.29
............. x schaaltje

Cevapcici

Per bakje 3.49
............. x schaaltje

Eendenborstfilet

Per bakje 6.49
............. x schaaltje

Varkensschnitzel
gekruid
Per bakje 3.29
............. x schaaltje

Hamburger rund 
en varken
Per bakje 3.00
............. x schaaltje

Visspies

Per bakje 5.99
............. x schaaltje

Kipfilet

Per bakje 2.99
............. x schaaltje

Kiphouthakker
steak
Per bakje 3.89
............. x schaaltje

Gamba

Per bakje 5.99
............. x schaaltje

Kipfilet 
pestomarinade
Per bakje 2.99
............. x schaaltje

Lamshaas

Per bakje 7.99
............. x schaaltje

Shoarmavlees

Per bakje 2.75
............. x schaaltje

Vul hier uw gegevens in


