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HEILOO – Terwijl heel Neder
land nog gebukt ging onder de 
hitte en droogte van dit jaar, 
waren twee Heilooër vriendin
nen al bezig met kerst. Miranda 
Zeestraten en Pascale Schutte
Kops zijn al maanden geleden 
begonnen met de voorbereidin
gen voor hun deelname aan het 
nieuwe programma van Net5 
‘Mijn kerst is de beste’.

Zowel Miranda als Pascale zijn 
beiden helemaal gek van kerst. Veel 
lichtjes, gewaagde aankleding van 
de boom met kleurige ornamenten 
en herinneringen, niets is te gek. 
Mensen die bij Miranda thuis langs 
lopen staan vaak even stil om te 
kijken naar de aankleding van haar 
huis, zowel binnen als buiten. Want 
ook aan de buitenzijde wordt het 
huis prachtig versierd.

Maar hoe kom je er nu op om 
aan het programma ‘Mijn kerst is 
de beste’ mee te doen? Pascale: “Ik 
werd benaderd door Tuvalu Media. 
Zij zagen online foto’s van mijn huis 
tijdens de kerstdagen.”

In ‘Mijn kerst is de beste’ gaan 
vier kerstfanatieke duo’s de strijd 
met elkaar aan. Wie van deze vier 
duo’s organiseert het beste kerst-
feest? Pascale en Miranda moesten 
het in hun strijd opnemen tegen een 
echtpaar uit Udenhout, twee vrien-

dinnen uit Brunssum en een vriend 
en een vriendin uit Vlissingen. 

Vier dagen lang kwamen de duo’s 
bij elkaar over de vloer en beoor-
deelden elkaars kerstbeleving. Ze 
gaven elkaar punten voor de kerst-
versiering binnen en buiten, het 
kerstdiner en de kersttraditie. Ook 
werd het kerstcadeautje dat zij 
elkaar gaven beoordeeld.

Terwijl Pascale zich met de 
inrichting en de tafeldekking bezig 
hield verzorgde Miranda het kerst-
diner. Als een ware keukenprin-
ses stond zij uren in de keuken. 
Overigens was het kerstdiner een 
paar weken eerder al voorgezet aan 
de gezinnen van beide dames. Zo 
beoordeelden zij wat er wel en wat 
er niet geserveerd werd tijdens het 
programma.

Miranda: “Bij binnenkomst kre-
gen de andere duo’s een welkomst-
drankje en zong de band Jus ‘Feliz 
Navidad’. Daarna was er als voor-
gerecht een proeverij met allemaal  
lekkere hartige hapjes. Als hoofdge-
recht maakte ik een pastei met kip, 
kerrie en kersen. En als dessert was 
er een proeverij van zoete hapjes.”

Pascale: “Afgelopen zaterdag was 
de finaledag in Ommen, in Landhuis 
Het Laer. Het landhuis was volledig 
in kerstsfeer. Daar gaven de duo’s

 

de laatste punten aan elkaar en 
werd een cheque van € 2.500,-- uit-
gereikt aan de winnaars.”

Of Miranda en Pascale gewonnen 
hebben kunt u zien vanaf maandag 

10 december om 18.30 uur op Net5. 
Dinsdag 11 december is de dag dat 
de twee vriendinnen hun kook- en 
versierkunsten laten zien. Op vrij-
dag 14 december om 18.30 uur is 
de finale te zien en dan zullen we 

weten of de twee ‘kerstmutsen’ 
(zoals zij zichzelf noemen) tot win-
naars gekroond worden door het 
presentatieduo Frank en Rogier.

Tekst: Yvonne van Stiphout

N I E U W S B L A D  V O O R  H E I L O O  E N  O M S T R E K E N J A A R G A N G  8 5  /  N U M M E R  4 9

In deze krant de special
'Heiloo on Ice',

beleef het ultieme 
decembergevoel
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Is de kerst van Pascale en Miranda de beste?

Gemeenten: “Liever niet 
alleen hardlopen”

HEILOO  De gemeenten Heiloo, 
Bergen en Castricum raden 
inwoners aan om in groepjes 
hard te lopen en liever niet 
alleen. Het bericht verschijnt na 
een reeks incidenten in de afge
lopen tijd.

Op 26 november werd een hard-
loopster (18) in Egmond aan den 
Hoef uit het niets aangereden en in 
haar hartstreek gestoken. De politie 
heeft inmiddels een aantal getui-
gen gesproken. Toch is er nog geen 
dader aangehouden.

Enkele dagen eerder werden 

in Castricum een hardloopster en 
fietser aangereden. De politie weet 
niet of de bestuurder in Castricum 
dezelfde is als de bestuurder in 
Egmond aan den Hoef, maar er 
wordt wel gekeken of er een ver-
band is. Getuigen wordt verzocht 
contact op te nemen met de politie. 
De gemeenten geven aan dat het 
niet alleen nu, maar sowieso altijd 
verstandiger is om in groepjes hard 
te lopen en op verlichte paden te 
blijven, zodat je goed zichtbaar bent. 
De incidenten van de afgelopen tijd 
zijn wel een reden om dit nog eens 
extra te benadrukken.

Uitkijkpost Jongerenredactie 
zoekt jou!

HEILOO  Als lid van de Jon ge
ren redactie van Uitkijk post weet 
je als geen ander wat er speelt 
onder de jongeren in Heiloo. 

De Jongerenredactie komt om 
de week bij elkaar om ideeën te 
bespreken en uit te werken. Van 
idee tot interview, van artikelen 
schrijven tot fotograferen of mis-
schien wel vloggen en filmpjes 
maken, de Jongerenredactie regelt 
het allemaal zelf. Wel onder toe-

ziend oog van ervaren medewerkers 
van Uitkijkpost natuurlijk. Ook wor-
den er weleens producten getest. 
Zo heeft de Jongerenredactie afge-
lopen jaar o.a. een pizzatest en een 
ijstest uitgevoerd. Wie wil dat nou 
niet?

Zie jij jezelf dit ook wel doen? 
Heb je wel iets met taal en vind 
je het leuk om te fotograferen of 
vloggen? Stuur dan een mail naar  
info@uitkijkpost.nl.

De Jongerenredactie voerde 
de ijstest maar al te graag
uit. Foto: aangeleverd

Op de voorste rij, tweede van links, Miranda en rechts van haar Pascale, te midden van 
de andere deelnemers. Foto: aangeleverd

Onderzoek na aanrijding hardloopster Egmond aan den Hoef.
Foto: NH Nieuws
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VOOR EEN GOED GESPREK 
OVER VOEDING EN DIEET

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

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

diëtisten: Fabienne Al en
Ingeborg Schoof Groefsema 

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

With us... it’s personal

ELECTRONICA
DEFECT?

Wijffels  
Electronica Service

Geen voorrijkosten

Tel : 06 -22 49 8000

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 OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR!

MESSCHERPE PRIJZEN

BIJ DE AALSMEERSE PLANTENHAL
Mega Kerstshow

MEGA ASSORTIMENT 

KERSTBOMEN
Nordmann - Blauwspar - Abies

VOLOP

ALLE KLEUREN
EN MATEN

VOLOP  

Eucalyptus, kransen,
divers groen, teveel om 

op te noemen!

KERSTSTERREN

AMARYLLIS

KERSTWORKSHOP
Nog enkele plekken vrij op 

10, 11 en 12 december!

Voor informatie www.aalsmeerseplantenhal.nl

cursussen

Meubelmaken
Meubelrestauratie
Bovenfrees 
zaterdag 15 en zondag 16 december 
Open Huis van 12.00 - 16.00 uur END OF SEASON

SALE

tot 40% 
korting

DONDERDAG
6 DECEMBER
HEILOO EN BERGEN
EXTRA OPENINGSTIJDEN HEILOO:
Do 6 december  10.00 - 20.00 uur
Zo 9 december  13.00 - 17.00 uur
Zo 16 december  13.00 - 17.00 uur

START

STATIONSWEG 85A HEILOO 
TEL: 072 5330789

DI WO DO VR 10.00 UUR - 18.00 UUR   
ZA 10.00 UUR - 17.00 UUR

OUDE PRINSWEG 25 BERGEN 
TEL: 072 7370361

DI WO DO VR 10.00 UUR - 18.00 UUR
ZA 10.00 UUR - 17.00 UUR  
ZO 13.00 UUR - 17.00 UUR

WWW.BARENBOOTS.NL

• AGL • STRATEGIA • VIC MATIE 
• FRATELLI ROSETTI • TORAL • FRU.IT 

• MOU • PATRIZIA BONFANTI • PERTINI 
• POLLINI • KENNEL &SCHMENGER 
• RAPISARDI • GOOSECRAFT • HOGL 

• TED BAKER • ATLANTIC STAR 
• WHATFOR • TOSCA BLU
• STOKTON • TWIN-SET
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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 Alkmaar en getogen in Heiloo. Hier heb ik ongeveer 
tot mijn 20e jaar gewoond in Plan Oost. Na vele omzwervingen ben ik 30 
jaar geleden samen met Susan in Egmond-Binnen gaan wonen. Hier zijn 
ook onze zonen Bram en Koen opgegroeid, avonturiers, die momenteel 
samen aan het reizen zijn door Nieuw-Zeeland. Ook voor hen is Egmond-
Binnen de Duinparel. Ik ga hier ook niet meer weg, alleen met mijn tenen 
omhoog.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Mijn hobby is mijn werk. Wij geven cursussen Meubelmaken en Meubel-
restauratie in mijn werkplaats in Egmond aan den Hoef. Daarnaast heb 
ik nog een atelier voor meubelrestauratie. Alles wat ik tot nog toe heb 
gedaan is niet van tevoren bedacht maar op mijn pad gekomen, samen 
met een dosis geluk en voorspoed.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Ik weet het niet. Ik ben niet zo van de helden. Misschien Rory Gallagher, 
een geweldige bluesgitarist, en dan een concert van hem bijwonen waar 
het dak eraf gaat en de vloer eruit! Maar helaas, veel wat goed is is dood.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Fikkie steken op het braakliggend terrein aan de Karremel samen met 
mijn vriend Carel Anderson. Prachtig, alles wat kon branden ging eraan, 
tot het gras aan toe. Ja ja, ze kenden ons wel. Zwemmen en vlotten ma-
ken in de vijver. Ook het Ter Coulsterbos was favoriet, hutten bouwen, 
de eerste zoenen, sigaren roken tot je er misselijk van werd. Gewoon een 
leuke jeugd!

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
Het zicht op de duinen en weilanden aan de westkant van het Heilooër-
bos en dan met een opkomende of ondergaande zon, prachtig! Een mooie 
herinnering is de plek waar nu het Loo is. Pittoreske straatjes met leuke 
huizen, het Dorpshuis waarin mijn kleuterschool gevestigd was, het Asta 
Theater en de Nicolaas Beetsschool.

6. Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker maken?
Je moet mij niet wakker maken, behalve voor mensen in nood en brand.

7. Wat is het beste advies wat je ooit kreeg?
Blijf onder je eigen vlag varen. Tot nu toe gaat dat prima. Je kunt nog 
zulke goede adviezen krijgen maar jij moet het doen en niet de mensen 
die ze geven, meestal vanuit hun comfortzone.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Vroeger heb ik gevaren in de zeesleepvaart. Een ervaring voor het leven 
waar ik nog steeds profijt van heb. Werken met 8 personen op een bootje 
in soms zeer zware weersomstandigheden, je werk doen en zorgen dat 
de boel overeind blijft en je sleep eraan blijft hangen. Mooie jaren, veel 
gezien, ook de nodige narigheid, aanvaring, brand, bijna vergaan. Er was 
toen nog geen satellietnavigatie of smartphone, dus als je brieven niet 
waren aangekomen of je zelf geen brieven had ontvangen, kon het zo-
maar zijn dat je verkering bij thuiskomst bij een ander op schoot zat. Op 
een gegeven moment ben ik gestopt. Als je dit te lang doet word je een 
beetje eigenaardig.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Woningen, woningen en nog eens woningen voor jongeren. Sociale wo-
ningbouw, zowel huur als koop. Dit is nodig om de voorzieningen en 
winkelstand etc. overeind te houden. Heiloo en zeker ook Bergen, de 
gemeente waar ik woon, kunnen hier wel wat meer hun best voor doen. 
Je zult maar een twintiger zijn…

10. De persoonlijke vraag van Natasha Andranova:
‘Beste Henk, je restaureert antieke meubelen en geeft cursussen meu-
belmaken en meubelrestauratie in Egmond aan den Hoef. Ik ben be-
nieuwd wanneer je besloten hebt om deze cursussen te gaan geven en 
hoe loopt het momenteel?’
Ik heb jarenlang met veel plezier les gegeven aan het Hout- en Meubile-
ringscollege in Amsterdam. Het is leuk om je kennis van houtbewerken 
over te dragen, maar het werd minder leuk in het mbo. Dus zijn wij in 
onze werkplaats in Egmond acht jaar terug gestart met het geven van 
cursussen ambachtelijk meubelmaken en meubelrestauratie. De mensen 
die onze cursussen volgen hebben dezelfde interesse: houtbewerken! We 
hebben een gezonde mix van 50% vrouwen en 50% mannen. We zijn met 
vier cursussen in de week begonnen en zitten nu op het dubbele. Onze 
lessen worden gegeven door 5 enthousiaste en ervaren docenten hout-
bewerken. Zie onze advertentie verderop in deze krant.

Ik geef de vragen door aan Jos Apeldoorn. Mijn vraag is:
‘Jos, je maakt mooie beelden van hout, doet vrijwilligerswerk in de 
abdij, maakt fietstochten en slaapt weinig. Als ik ‘s zomers soms om 
8.00 ‘s ochtends naar het duin ga kom jij er alweer uit. Waar haal jij 
toch die tomeloze energie vandaan?’

Tien vragen aan...

Henk 
Jonker

Volg de Uitkijkpost ook op

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

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

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

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

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

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

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business 
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

Het weekblad Uitkijkpost wordt 
geproduceerd op een waterloos  
offset rotatiepers, de milieu- 
vriendelijke druktechniek

Uitkijkpost Media is nimmer aansprakelijk 
voor schade, door wie dan ook geleden, 
welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig 
of onjuiste plaatsingen van uitkijkertjes. 
In geval van twijfel beslist de uitgever. 
Uw privacy: https://www.uitkijkpost.nl/
pagina/privacy

Gezellige kerstshow bij de 
Aalsmeerse Plantenhal!

HEILOO  Het is een feestje om 
rond te lopen bij de Aalsmeerse 
Plantenhal. Volop kerstdecora
tie, verlichting, prachtige plan
ten en vele mooie kerstbomen. 

Voor een klein of groot cadeau 
kunt u zeker slagen, want er is een 
ruim assortiment aan cadeauartike-
len. Het kan een opgemaakte plan-
tenbak zijn, een kerststuk of een 
gedecoreerde glazen stolp. Dit jaar 
is er een korting van 10% op alle 
kerstverlichting! De kerstbomen 

zijn weer uitgezocht bij een topkwe-
ker 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 vinden op www.aalsmeerseplan-
tenhal.nl, Facebook of in de win-
kel. Tot de kerst op vrijdagavond 
geopend tot 21.00 uur en de zon-
dagen van 12.00 tot 17.00 uur. De 
kerstpop begroet u weer enthousi-
ast bij de Aalsmeerse Plantenhal!

Foto: aangeleverd

Rabobank weer hoofdsponsor 
Ondernemingsverkiezing

HEILOO  Op zaterdag 15 
december wordt de feestelijke 
prijsuitreiking van onderne
mersvereniging Ondernemend 
Heiloo georganiseerd. Een inspi
rerend evenement voor onder

nemers in Heiloo. Er zullen 
maar liefst vier prijswinnaars 
in het zonnetje worden gezet 
met de Ondernemingsprijs, de 
Ondernemersprijs voor zzp’ers, 
de Rabobank In de Kijkerprijs 

en de Publieksprijs. Voor de 
Publieksprijs werd een oproep 
aan alle inwoners van Heiloo 
gedaan om te stemmen.

Een feestavond voor onder-
nemers kan niet mogelijk wor-
den gemaakt zonder sponso-
ring. Ondernemend Heiloo is 
daarom verheugd dat ook dit jaar 
de Rabobank hoofdsponsor van de 
Ondernemingsverkiezing is.

Erik Minnema van Rabobank 
Noord-Kennemerland legt uit waar-
om de bank al vele jaren sponsor 
van dit OHO-event is: “Doelgericht, 
bevlogen, trots en doorgaans men-
sen die hun nek uit durven te ste-
ken. Dat is waar ik bij ondernemers 
aan denk. Die passie inspireert. Niet 
alleen mij en de andere leden van 
de jury, maar ook andere onderne-
mers. De Ondernemersverkiezing is 
een mooi platform om geïnspireerd 
te worden. En natuurlijk een goede 
gelegenheid om te netwerken.

Met de Ondernemersverkiezing 
krijgen de ondernemers de waarde-
ring die zij verdienen. Waardering 
voor hun passie. Ik ben trots dat wij 
als Rabobank al jaren verbonden 
zijn aan Ondernemend Heiloo en de 
Ondernemersverkiezing sponsoren. 
Zo kunnen wij een bijdrage leveren 
aan die passie en ondernemers laten 
groeien.”

Tekst: Marije Smit

Erik Minnema legt uit waarom de Rabobank al jaren sponsor 
is van dit OHOevenement. Foto: Iwan Bronkhorst

Klaverjasdrive Heiloo
HEILOO  Maandag 10 decem
ber houdt de Eerste Heilooër 
Klaverjasclub (EHK) de maan
delijkse klaverjasdrive, inclusief 
een verloting met mooie prijzen.

 Iedereen is, liefst met partner, 
van harte welkom in cultureel cen-
trum De Strandwal, naast de kapel 
op het GGZ-terrein. Bent u een 

regelmatige bezoeker en u kunt een 
keer niet of komt u voor het eerst, 
meld dit dan even bij een van de 
onderstaande bestuursleden. Zij 
kunnen daar dan rekening mee hou-
den! De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
De klaverjasdrive start om 19.30 uur 
en eindigt om ongeveer 22.30 uur. 
Inlichtingen bij Gerda (072-5123271) 
of Ria (072-5339345).
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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

50%
korting

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 
07.00-16.00 uur, zaterdag: 08.00-14.00 uur

Kerklaan 40, 1921 BL Akersloot, Tel. 0251-312306, 
info@dilvis.nl - Dilvis.nl – Palingshop.nl

Kortingsbon:
Gerookte paling  €7,25 per 250 gram
Gerookte palingfilet 
 €4,50 per 100 gram
(kortingsbon geldig t/m 31-12-2018)

kijk ook op www.uitkijkpost.nl

ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht

Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Bel donderdag tot 12.00 uur: 

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’

Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’

Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’

Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’

Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt

2 0  J U L I  2 0 1 6

Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’

Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

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

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

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

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

‘Geen Haast’ en kaarslicht 
in Witte Kerk Heiloo

HEILOO - Het tweede 
concert in de nieuwe serie 
‘Kaarslichtconcerten’ van 
Kunstgetij in de Witte 
Kerk in Heiloo is met zan-
geres Dominique Engers 
en ensemble op woensdag-
avond 12 december. Een 
licht concert, vol warme 
liedjes voor koude dagen: 
even ‘Geen haast’.

Het motto van zangeres 
Dominique Engers is: ‘Alles 
wat er al is zo mooi moge-
lijk maken’. Engers probeert 
samen met haar muzikanten 
een klein verschil te maken in 
de hectiek van de wereld van 
vandaag. Liedjes met titels 
als ‘Strakke mandarijnen’, 
‘Weltschmerz’, ‘Eerste zomer-
dag’ en natuurlijk ‘Geen 
haast’ spreken voor zich en 
dompelen de toehoorder 
onder in een warme en pret-
tige sfeer.

Dominique Engers (teksten 
en zang), Eelco Menkveld 
(piano en composities) Hans 
van Gelderen (gitaar en com-
posities), Sybren van Doesum 
(trompet, bugel en klokken-
spel).

Aanvang concert 20.00 uur, 

zaal open 19.30 uur. Kaarten 
€ 12,50. Reserveren: kaart-
verkoop@kunstgetij.nl of 
06-50 58 43 08. Kaarten ook 
aan de zaal zolang de voor-
raad strekt en bij boekhan-
del Bruna in Heiloo. Info op 
www.kunstgetij.nl en www.
wittekerk-heiloo.nl.

Warme liedjes voor koude dagen.              Aangeleverde foto

BuurtBelangenKanaalweg 

HEILOO - BuurtBelangenKanaalweg (BBK) 
is een vereniging die in 2001 is opgericht 
en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ze wil de woon- en omgevings-
belangen van de bewoners behartigen en 
daarvoor spreekbuis zijn naar de gemeente 
en andere overheden. De vereniging brengt 
tweemaal per jaar het InfoBulletin uit. De 
contributie bedraagt € 10 per jaar. BBK is 
deelnemer aan het overleg over het verkeers-
plan van de gemeente. De huidige inrichting 
van de Kanaalweg werd in overleg met de 
gemeente gerealiseerd. De bewoners van  

 
de Kanaalweg vinden dat de komst van 
de Melcowijk hun woonomgeving positief 
gaat veranderen. Het voet- en fietspad aan 
de noordzijde wordt heringericht. BBK wil 
betrokken worden bij de herinrichtingsplan-
nen. Een aandachtspunt is de verkeersvei-
ligheid voor fietsers en voetgangers bij de 
ingang van de nieuwe wijk. Als toekomstige 
bewoners van de Kanaalweg/Melcowijk zich 
willen aansluiten bij BBK en mee willen den-
ken over de herinrichting zijn ze van harte 
welkom. Een mail naar denmar.tl@hetnet.nl 
is genoeg, u krijgt dan de laatste InfoBulletins 
toegestuurd.

INGEZONDEN  BRIEF
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HEILOO  Bent u in het bezit 
van een iPhone of iPad en wilt 
u meer leren over het beheren 
van uw foto’s met de Apple 
fotoapp? Dan is deze work
shop iets voor u.

Gedurende twee uur leert u de 
belangrijkste handelingen op uw 
eigen iPhone of iPad en krijgt u 
de rol en betekenis van het maken 
van albums uitgelegd. Tevens 
wordt aandacht geschonken aan 
het maken van back-ups zodat 
u uw kostbare foto’s ook in de 
toekomst risicoloos kunt blijven 
bekijken.

Donderdag 13 december tus-
sen 14.00–16.00 uur in Bibliotheek 
Heiloo. Kaarten (€ 7,50 leden bibli-
otheek / € 10,00 overigen) zijn ver-
krijgbaar via www.bibliotheekhei-
loo.nl of bij de servicebalie van de 
bibliotheek.

Wonen gaat over veel meer dan meubelen, tapijt, gordijnen en 
bedden. Wonen gaat over jou, die wil leven in een omgeving die 
prettig aanvoelt. Lian en Eugène Rozing willen jou begeleiden 
bij het creëren van die omgeving. Dat doen ze samen met de 
andere leden van het team van Rozing Wonen & Dromen: Thea, 
Sanne, Jan en Carlo.

Vernieuwend
De firma Rozing is al jaren gevestigd in Heiloo, maar is zeker niet stil 
blijven staan wat betreft de huidige trends op woongebied. Het assorti-
ment wordt regelmatig vernieuwd zodat de klant steeds opnieuw wordt 
geïnspireerd.
Lian Rozing: “Op het gebied van inrichting gaan wij met de tijd mee. 
Zo hebben wij net een geheel vernieuwde afdeling voor raambekle-
ding. Hier laten wij zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van 
Luxaflex raamdecoratie. Ook laten we de nieuwste pvc-vloeren op 
grote oppervlakken zien. Tevens is onze beddenafdeling gerestyled. 
Naast een uitgebreide collectie van Auping, presenteren we ook de 
Friese boxsprings van Avek en de natuurlatex matrassen van Royal 
Dream.”

Groot assortiment
Door de vele nieuwbouw in Heiloo trekt Rozing Wonen & Dromen ook 
veel klanten naar de winkel die nog niet bekend zijn met het bedrijf. 
Mensen die blanco de winkel binnenkomen. Daar zien zij een groot 
assortiment. De grootte van het assortiment is zeker voor Heiloo uniek 
te noemen en Lian is absoluut niet bang voor de concurrenten. Lian: 
“Rozing Wonen & Dromen en de woonwinkels in Alkmaar vullen elkaar 
prima aan.”

Advies
Niet alleen in de winkel kan de klant voor advies terecht. Steeds belang-
rijker wordt het geven van advies aan huis. Natuurlijk kiest de klant 
altijd zelf maar door goed te trechteren kunnen Lian en haar collega’s 
vaak goed schiften. Hierdoor is het voor de klant iets makkelijker om 
zijn keuze te bepalen.
Daarnaast wordt er bij de klant thuis ook technisch advies gegeven. 
Eugène, Jan en Carlo gaan bij de klant langs als deze advies wil hebben 
op het gebied van vloeren, ondervloeren, het leggen van vloerbedek-
king of raamdecoratie.

Ook voor het opmeten komen de heren langs
Wil de klant de ‘beroemde’ Interstar kast die de firma Rozing verkoopt, 
dan wordt samen met de klant vooraf een tekening gemaakt en alles 
precies zoals op tekening bij de klant geplaatst.
Kortom, door de combinatie van verschillende soorten advies is Rozing 
Wonen & Dromen een bedrijf dat met de klant meedenkt en bekijkt wat 
binnen de wensen van de klant mogelijk is.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Rozing
Wonen & Dromen
Woondromen komen uit!

Met 
 Foto: STiP Fotografie

Westerweg 261 1852 AG Heiloo;
telefoon: 0725321738; website: www.rozing.nl;

email: informatie@rozing.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

Automobilist vlucht na 
crash tegen boom

HEILOO  Op zondag 2 decem
ber is aan het begin van de 
avond een automobilist op het 
Zevenhuizen in Heiloo tegen een 
boom gereden. 

Na de crash is de bestuurder van 
de auto gevlucht. Er is een flinke 
ravage ontstaan na de botsing. 
Verschillende onderdelen van de 
zwaar beschadigde auto lagen ver-
spreid op de weg. De weg werd 
enige tijd afgezet wegens bergings-
werkzaamheden. Van de bestuurder 
ontbreekt op dit moment nog ieder 
spoor.

Workshop fotobeheer

Historisch Museum Heiloo nu ook 
op zondagmiddag geopend

HEILOO  Het Historisch 
Museum Heiloo van de 
Historische Vereniging heeft 
sinds kort in haar nieuwe onder
komen een nieuwe tentoonstel
ling, ‘Het Melcoterrein Heiloo’. 
In de tentoonstelling zijn unie
ke foto’s van het terrein te zien 
toen het nog dienst deed als 
sportveld van De Foresters en 
Doves. Daarvoor heeft het ter
rein ook dienst gedaan als ker
misterrein. In de filmzaal kunt 
u naast films over de Melco in 
bedrijf op verzoek ook andere 
films bekijken.

Een speciale serie foto’s die ten-
toongesteld is laat het ontstaan van 
de nieuwe woonwijk op het voor-
malige Melcoterrein zien. Naast 
deze tijdelijke tentoonstelling 
heeft de permanente tentoonstel-
ling met de tijdlijn, de geschiedenis 
van Heiloo, een prominente plaats 
gekregen.

Bij de Melcotentoonstelling is 
een nieuw boek van de hand van 
Dick Slagter verschenen: ‘Het 
Melcoterrein - Van weiland naar 
woonwijk’. Het boek is verkrijg-

baar bij Primera, Bruna en bij de 
Historische Vereniging op Landgoed 
Willibrordus. Het museum is gratis, 
de koffie en of thee staan klaar. De 
openingstijden zijn: di. 19.00-21.00 
uur, za. en zo. 14.00-17.00 uur. Info: 
www.hvheiloo.nl. Het museum is 
rolstoeltoegankelijk.

Het nieuwe boek van Dick 
Slagter ‘Het Melcoterrein  
Van weiland naar woonwijk’. 

Foto: aangeleverd

COLUMN

Dick de Scally

Ouderen onder ons herkennen het 
antwoord op de vraag: wat wil je 
voor Sinterklaas? “Niks, want ik 
heb alles al.” Zo iemands leven is 
cadeau-technisch gesproken ‘af’.

Wat geef je een dorp dat bijna ‘af’ is? 
Moeilijk. Heiloo heeft bijna alles al. 
Alles? Ik wil Heiloo wel mijn trotse 
inborst cadeau doen, als ik weer 
eens zit te genieten in de Koepel, 
pardon de Cultuurkoepel. Een 
prachtige concertzaal, met een pro-

grammering die als een magneet de 
cultuurliefhebbers aantrekt. Alleen, 
waar laat ik mijn auto…?

Misschien nóg een soort statig 
Nijenburg als cadeau, bijvoorbeeld 
middenin De Ronge, om die plano-
logische vergissing teniet te doen, 
met échte wandelpaden, échte 
watertjes en een écht bos met zicht 
op de machtige polder, de abdij en 
de kartellijn van de duinen. Zodat 
natuurliefhebbers hun eigen mag-
neet kunnen koesteren.

Een brede rondweg om het dorp 
zou ook een mooi cadeau zijn. Dat 
zou Heiloo ‘af’ maken. Het centrum 
bevrijd van doorgaande drukte. 
Welkom terug dorps Heiloo. Zoals 
vroeger? Nee, vroeger was heus niet 
beter. Daar kunnen de Pieten van 
Sinterklaas over meepraten.

Ik zou nog wel een communistisch 
raadslid cadeau willen doen. Een die 
met hart voor het dorp al zijn tijd en 
energie in het raadswerk stopt. Het 

liefst een op een rooie fiets. Maar 
ja…

Ik wil de gemeente graag een com-
pliment cadeau doen. In Heiloo 
West wordt met gigantische machi-
nes gegraven en gebaggerd aan de 
wallenkanten van de vaarten. Het 
is een herstel naar natuurlijkheid 
en uit de aanwezigheid van de vele 
eenden die in slagorde mijn huis 
voorbijvaren en makkelijk in- en 
uitstappen blijkt een groot succes. 
Ook de waterhoentjes laten zich niet 
onbetuigd, vooral ‘s morgens vroeg.

Ik had als cadeau ook gedacht aan 
een Historische Vereniging, maar die 
is er al. En hoe! Die heeft zichzelf al 
een echte krant cadeau gedaan. Een 
Vereniging die wat geweest is vast-
legt en weer zichtbaar maakt, zo’n 
club maakt een dorp meer dan ‘af’. 
De toekomst, die komt vanzelf wel.

Allemaal leuk en aardig, maar hoe 
krijg je dat allemaal in een schoen?

Cadeau

HEILOO  In het weekend van 
24 november werden tien schil
derijen van Jolanda Verduin 
gestolen uit het Willibrordus 
Business Centrum (WBC) in 
Heiloo. 

Inmiddels is het grootste deel 
van de schilderijen weer terecht. 
Jolanda: “De dief heeft wroeging 
gekregen denk ik, want er zijn acht 
schilderijen teruggebracht.” Hoewel 
Jolanda natuurlijk heel blij is dat 
deze acht doeken weer terug zijn, 
hoopt zij dat de twee nog ontbre-
kende schilderijen ook nog boven 
water komen. Op dit moment mist 
zij nog Brigitte Bardot en een Frans 
tafereel met een blauwe deur en een 
fiets. Theo Kloosterman:”Namens 
WBC Beheer van GGZ NHN wil ik 
zeggen, dat we het zeer betreuren 
dat de diefstal heeft plaatsgevon-
den. Niet eerder heeft er in het 
monumentale pand zo’n incident 
plaatsgevonden. We zijn blij dat de 
meeste stukken terecht zijn en weer 

tentoongesteld worden in de gangen 
van het WBC. Hopelijk komen ook 
de twee nog ontbrekende schilderij-
en terug. De zaak ligt bij de politie. 
We verwelkomen graag bezoekers 
in het WBC en op het landgoed om 
mensen kennis te laten nemen van 
alle mooie, goeie dingen die hier 
gebeuren.”

Nog twee schilderijen weg

De twee nog vermiste doeken. Foto: aangeleverd
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Persoonlijk  •   Kleinschalig   •   Professioneel   •   Betaalbaar
info@uitvaartannonu.nl  •  uitvaartannonu.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

 Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

 DAG & NACHT BEREIKBAAR    072-512 26 14    

Bel bij een overlijden 
of voor een kostenloze voorbespreking

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

 www.uitvaartdekker.nl

UITVAART OP MAAT

€ 895,-VANAF

BUDGET CREMATIE

€ 1945,-

BASIS CREMATIE

€ 2445,-

ALL-IN CREMATIE

€ 3445,-

Pas als je de keuzes kent,
kun je kiezen ... 

06-21 51 61 30 (24/7)
Alkmaar-Heerhugowaard-Bergen-Heiloo-Castricum e.o. 

Impressie van de 24-uurssuite 
bij uitvaartcentrum Duin

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

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

Wij ontzorgen 

bij ontruiming of 

Seniorenverhuizing

ODESSA-UITVAARTVERZORGING.nl
06-138 96 144

"Onze levensreis loopt
 niet dood, maar leidt
 naar eeuwig leven"

Debby van der Velden

Ongeacht waar u verzekerd bent!

Geen ‘gekkigheid’ op mijn uitvaart…
HEILOO - Petra, ik wil geen gek-

kigheid op mijn uitvaart, ik wil het 
heel gewoon…

Dat waren de eerste woorden van Ria 
toen zij mij belde om een afspraak te 
maken voor een informatiegesprek over 
de mogelijkheden en kosten van haar 
naderende uitvaart.

Omdat tegenwoordig alles kan rond-
om afscheid biedt dat mogelijkheden, 
maar niet iedereen ziet het zitten om 
de koffie met cake te vervangen voor 
wijn met bittergarnituur. En ik kan het 
niet vaak genoeg benadrukken dat het 
goed is om afscheid te nemen zoals het 
bij je past! Als je bescheiden leeft, past 
een bescheiden afscheid heel goed, en 
daar zullen nabestaanden je ook in her-
kennen. Keer op keer zie ik tijdens elk 
afscheid dat nabestaanden het mooi 

vinden om het leven te herdenken op de 
manier zoals het geleefd is….bescheiden 
of uitbundig, rustig of met veel muziek, 
met of zonder een hapje, in twee uur of 
een half uurtje…

Toen de gasten na de uitvaart van Ria 
naar huis gingen waren zij het er alle-
maal over eens: dit was Ria, we hebben 
afscheid van haar genomen zoals zij was, 
in stilte, sereen, vriendelijk en zonder 
‘poespas’.

Het is altijd zinvol om over afscheid 
in gesprek te gaan. Het geeft rust, er zijn 
geen kosten aan verbonden en het geeft 
inzichten.

Met warme groet, Petra van der Meer
Anno Nu Uitvaartverzorging  
Noord-Holland 
Tel.:  06 - 41739549

Petra van der Meer.   Aangeleverde foto

Uitvaartverzorging Duin; 
al drie generaties het onafhankelijke gezicht 

voor een waardig afscheid

HEILOO - In de dagen 
na een overlijden dient 
er veel te worden gere-
geld. Het is voor de nabe-
staanden dan ook een hele 
geruststelling als de volle-
dige uitvaartverzorging op 
een gepaste, persoonlijke 
wijze wordt uitgevoerd. 

Door onze kennis en erva-
ring kunnen wij u niet alleen 
helpen met praktische zaken, 
maar wij geven u ook graag 
mogelijkheden, rust en gele-
genheid om een persoonlijke 
invulling te geven aan de uit-
vaart. Het verliezen van een 
dierbare is een ingrijpende 
gebeurtenis. Nabestaanden 
moeten de kans krijgen om 
hun verdriet te uiten, maar 
moeten tegelijkertijd belang-

rijke beslissingen nemen 
om de uitvaart een vertaling 
te laten zijn van de overle-
dene. De uitvaartleiders van 
Uitvaartverzorging Duin 
begrijpen uw situatie en hel-
pen u met het maken van 
moeilijke, maar noodzake-
lijke beslissingen. Iedere uit-
vaart heeft zijn of haar eigen 
verhaal, het verhaal dat u aan 
ons vertelt. Het is onze taak 
om de uitvaart zo neer te zet-
ten dat wij u helpen met de 
verwerking van het verlies. 
Samen creëren wij een mooi 
afscheid, een blijvende herin-
nering.

Dit is waar wij voor staan!
Onze uitvaartverzorgers, 

Frans Agricola, Martijn 
Buitenhuis en Tim Duin staan 
dag en nacht voor u klaar. 

Heeft u nog vragen of wilt u 
informatie hebben over uit-
vaartmogelijkheden of uit-
vaartverzekeringen dan staan 
wij u graag vrijblijvend te 
woord.

Uitvaartverzorging Duin 
www.uitvaartverzorgingduin.
nl 072-5115238. Dag en nacht 
bereikbaar.
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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

STILLE NACHT AM 
SILBERSEE - MET 
ANNA ENQUIST

Literaire en muzikale vertelling. 
Samen met schrijfster Anna Enquist 
brengt muziektheater Silbersee een 
literaire en muzikale variant op de 
Kerstnachtmis, een hedendaagse 
meditatie over hoop, troost en twijfel.

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

16
dec

DIRK SCHEELE - Z’N 
LEUKSTE LIEDJES 
KINDERVOORSTELLING 

VANAF 2 JAAR - MUZIEK
Lievelingsliedjes? Iedereen heeft 
er wel één. In deze solovoorstelling 
speelt Dirk Scheele er een heleboel. 
Nog steeds is Dirk Scheele erg 
populair bij de peuters, maar ouders 
genieten net zoveel van de kleurrijke 
en swingende voorstellingen van 
Dirk. Aanvang 11.00 en 14.00 uur.
❯ THEATER DE BEUN, Willibrordusweg 2 
Heiloo. Kaarten; www.vriendenvandebeun.nl

FILM
Cinescoop - ‘Mama Mia; Here We 
Go Again’ - zo 9 t/m wo 12 december 
2018.
❯ THEATER DE BEUN, Willibrordusweg 2 
Heiloo. Lid worden: info@cinescoop.nl

IRIS HOND – 
THEATERCONCERT 
De eigenzinnige pianiste, 

componiste, schrijfster en zangeres 
Iris Hond heeft wereldwijd succes 
met haar album Dear World. Iris is 
begaan met het lot van onder meer 
(psychiatrische) patiënten, daklozen 
en gevangenen. Aanvang 20.15 uur.  

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

08
dec

16
dec

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

Kerstbomenhandel Groot-Jonker 

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

Het assortiment bestaat uit vele soorten en maten, met en zonder kluit en 
dat voor een scherpe prijs. Er is volop keus in o.a. Nordmann, Blauwspar, 
Nobilis en de originele dennenboom. Dit jaar is er nog meer keus in bomen 
op pot, o.a. Blauwspar, Groene Den, Nordmann en de Servische Spar. U 
kunt ruim parkeren en de bomen worden gratis in een net verpakt, wel zo 
handig voor transport !

Ook ‘s avonds geopend en sfeervol verlicht, dus ook dan kunt u een boom 
uitzoeken. En natuurlijk weer als aardigheidje voor de kinderen, een 
cadeautje uit de grabbelton.

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

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

Hema 
foodtruck

HEILOO  Misschien heeft 
u ‘m al gezien, de foodtruck 
van de Hema. Het is een van 
de drie Piaggio foodtrucks in 
Nederland, dus Hema Heiloo is 
er apetrots op. Iedere woens
dag, vrijdag en zaterdag staat 
de foodtruck op het plein voor 
de Hema kerstwinkel. Vanuit 
de foodtruck worden hotdogs, 
broodjes rookworst en halve 
rookworsten om uit de hand 
te eten verkocht. Maar er kan 
ook koffie, taart of tompoucen 
uit verkocht worden. Een mul
tifunctioneel karretje dus.

Iris Hond in De Beun
HEILOO  Theater De Beun 
staat op 8 december een bij
zondere avond te wachten met 
het optreden van Iris Hond. Zij 

geldt als een van de opmerke
lijkste musici van Nederland. 

Hond is pianiste en zangeres en 
vertelt over haar leven. Zij is wel-
iswaar jong (31) maar heeft veel 
schokkende ervaringen meege-
maakt: verkracht door een gastou-
der en leven met daklozen. Ze kan 
er aangrijpend over vertellen. Die 
ellendige periode heeft haar geïn-
spireerd tot het schrijven en uit-
voeren van liedjes en die vormen 
de hoofdmoot van het programma 
in De Beun, waarin zij als klassiek 
geschoolde pianiste werken van 
onder andere Chopin, maar ook 
haar eigentijdse composities ten 
gehore brengt. Zij is internationaal 
bekend, kreeg van de beroemde 
Leonard Cohen een compliment 
voor haar album ‘Dear World’ en 
won talloze prijzen. Iris Hond zorgt 
door de combinatie muziek en ont-
roerende verhalen voor een boeiend 
optreden.

Inschrijving Kunstparade 
Heiloo 2019 geopend

HEILOO  De Kunstparade 
Heiloo 2019 wordt in het laat
ste weekend van juni gehouden: 
van vrijdag 28 juni tot en met 
zondag 30 juni, dagelijks van 
11.0017.00 uur. De Witte Kerk 
viel dit jaar helaas af als loca
tie, maar het gemeentehuis van 
Heiloo vult die leemte op met 
een prachtige expositieruimte 
in en rond de raadszaal.

Verreweg de meeste locaties, 
zoals de Cultuurkoepel, het gemeen-
tehuis, het Kunstplein in het PCC, 
de bibliotheek en allerlei ateliers 
en winkels, gaan drie dagen open. 
Sommige deelnemende ateliers zijn 
alleen op zaterdag en zondag te 
bezoeken.

De organisatie roept beeldend 
kunstenaars en muzikanten op zich 
in te schrijven via de formulieren op 
de website www.kunstparadehei-
loo.nl/kunstparades/2019.

Exposeren tijdens de Kunst-
parade kan in het eigen atelier, solo 
of met een groep. Wanneer je zelf 
geen atelier of ander adres hebt om 
te exposeren, zijn er 4 alternatieven 
om je in te schrijven:

1) Je zoekt zelf contact met een 
winkel, horeca- of andere gelegen-
heid en wanneer er een overeen-
komst tot stand komt, schrijf je je 
vervolgens in op die locatie. N.B. 
Een aantal deelnemende midden-
standers werkt al langer volgens 
dit principe. De organisatie van de 
Kunstparade heeft ervoor gekozen 
dit voorbeeld te volgen.

2) Inschrijven op een speciale 

locatie (b.v. Bibliotheek Heiloo).
3) Circa 25 geselecteerde kunste-

naars* kunnen in de Cultuurkoepel 
exposeren.

4) Er bestaat voor circa 6 gese-
lecteerde kunstenaars* een moge-
lijkheid om te exposeren in het 
gemeentehuis van Heiloo.

5) Kunstenaars die werk maken 
dat niet hangend geëxposeerd hoeft 
te worden, kunnen zich inschrijven 
voor het Kunstplein.

* Uiterlijk direct na sluiting van 
de inschrijftermijn maakt de orga-
nisatie de uiteindelijke selectie.

Muzikanten kunnen zich inschrijven 
voor de volgende locaties: 
- Cultuurkoepel
- Bibliotheek Heiloo
-  Een zelfgekozen en -geregelde 

locatie

De organisatie van de Kunst-
parade biedt, per locatie verschil-
lend, een aantal basisfaciliteiten. 
Voor voorzieningen die daarbuiten 
vallen zorgen deelnemers zelf. Uw 
contactpersoon binnen de organisa-
tie kan u informeren over de voor-
zieningen op uw expositielocatie. 
Kunstenaars worden geacht aanwe-
zig te zijn tijdens de openingstijden 
van de Kunstparade.

Kunstparade Heiloo 2019 stelt 
alles in het werk om zoveel mogelijk 
bezoekers naar alle locaties te laten 
komen, maar rekent daarbij wel op 
medewerking van de kunstenaars 
als het gaat om verspreiding van 
(digitaal) wervingsmateriaal in hun 
eigen netwerk.

In de Cultuurkoepel kunnen ca. 25 geselecteerde kunstenaars 
exposeren.  Foto: Freek van der Zande

Iris Hond. Foto: aangeleverd

‘...en licht is uw
 pseudoniem’

HEILOO  De bovenstaande 
woorden komen uit het gedicht 
‘Deze dag’ van Huub Oosterhuis. 
De hele zin luidt: ‘God is uw 
naam in alle talen der mensen 
en licht is uw pseudoniem’.

In alle culturen en religies bestaat 
er een bijzondere aandacht voor 
‘het licht’. Die aandacht krijgt vorm 
in poëzie, wetenschap, mythen en 
symbolen. En in gedachten over 
‘licht’ ontbreekt zelden het tegen-
deel: het duister. ‘De zon zou ons 
niets kunnen schelen als ze niet 
onderging’ is in dat verband een 
scherpe waarneming van een ande-
re dichter, Emily Dickinson. Licht 
lijkt soms identiek te zijn aan leven 
en de tegenpool van de dood.

Of zou er een licht zijn dat die 
fenomenale tegenstelling relati-
veert, overbrugt, samenvat? In de 
lezing op 10 december zal dr. Jan 
Bruin zich vooral richten op de 
muziek als uitingsvorm voor het 
bovenstaande. Talloze componisten 
hebben de betekenis van het licht 
muzikaal vormgegeven. En daarbij 
kan het gaan over het dagelijkse 
zonlicht of over het eeuwige licht 
(lux aeterna, Urlicht). In klank, 
woord en beeld laten we ons in de 
duisternis van die avond in het licht 
zetten.

Wanneer: maandag 10 
december om 20.00 uur. Waar: 
Willibrordushuis, Westerweg 267 in 
Heiloo. Bijdrage: € 3,- per persoon.
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.

KOOPZONDAG 16 EN 23 DECEMBER VAN 12.00 - 17.00 u.

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 !

GELDIG  ZATERDAG  8 DECEMBER 2018

MEELGRO
Service Bouwmarkt

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072072-

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072072--5051788 072072072-5051788 5051788 5051788 

bouwmarkt@meelgro.nl

Ze zijn er weer!!
PRACHTIGE 
NORDMANN 

KERSTBOMEN
 PRIJS VANAF €25.-

GRATIS THUIS-BEZORGD

Vuurwerk
afsteken?
Houd rekening met de regels!

Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de 
rijksoverheid alleen van 31 december om 18.00 uur 
tot 1 januari om 02.00 uur. Op de verpakking staat of 
je 12, 16 of 18 moet zijn om het te mogen afsteken. 
De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk.

Het college kan gebieden aanwijzen waar het afsteken 
van vuurwerk altijd verboden is.  In Heiloo is het verboden 
vuurwerk te gebruiken binnen een afstand van 50 meter 
van gebouwen met rieten daken en van benzinepompen.

Vuurwerk veilig afsteken

Ieder jaar raken er honderden mensen gewond door 
vuurwerk. Zij verliezen hierdoor vaak vingers of een 
oog. Eigenlijk is vuurwerk altijd gevaarlijk. 
Zelfs fopvuurwerk, dat het hele jaar door te koop is.
Wil je dus geen risico lopen, steek dan geen vuurwerk 
af. Doe je het toch, let dan op het volgende:

• Gebruiksaanwijzing lezen
• Vuurwerkbril dragen
• Aansteeklont gebruiken
• Afstand houden

Meer informatie over het veilig afsteken van vuurwerk vind je op: 
https://www.veiligheid.nl/vuurwerk/veiligheidstips

Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de 
rijksoverheid alleen van 31 december om 18.00 uur 
tot 1 januari om 02.00 uur. Op de verpakking staat of 
je 12, 16 of 18 moet zijn om het te mogen afsteken. 
De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk.

f
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LIMMEN - Kringloopwinkel 
Keer op Keer geeft elke week 
een Opkikker van 250 euro aan 
een vereniging of stichting. De 

opkikkers van de maand novem-
ber zijn gegeven aan Esdégé 
Reigersdaal, Centrum 31 in 
Heerhugowaard, Inloophuis 

‘t Swaenennest in Alkmaar 
en Stichting ‘t Praethuys in 
Alkmaar. Ook het Sint Nicolaas 
Comité Limmen ontving een van 
de opkikkers.

Sinterklaas is samen met zijn 
Zwarte Pieten op zondag 18 novem-
ber weer veilig in Limmen aan-
gekomen. Het feest op het ‘t Stet 
was weer gezellig en drukbezocht. 
Helaas kon het feest na een gezel-
lige optocht, waarin puzzelstukken 
van de Corneliuskerk werden ver-
zameld door de kinderen en Pieten, 
dit jaar niet in de kerk plaatsvin-
den. Maar groots was het feest 
in De Enterij met muziek van de 
Pepernotenband. Ook was het een 
grote verrassing voor Sinterklaas 
dat hij zijn ring weer terugkreeg uit 
handen van de brandweer. De ring 
was hij vorig jaar verloren in de 
kerk en werd teruggevonden na de 
brand. Het feest in De Enterij werd 
natuurlijk weer opgeleukt door de 
dansmeisjes van Willy Könst.

Het feest werd financieel onder-
steund door een gift van XopX. Wilt 
u ook in aanmerking komen voor 
een donatie? U kunt het formulier 
downloaden via www.stichting-
xopx.wordpress.com of ophalen 
in onze kringloopwinkel Keer op 
Keer, Rijksweg 127 in Limmen. 
Openingstijden: dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur, 
tel. 072-5325962.

LIMMEN - De Zonnebloem 
Limmen nodigt haar gasten uit 
voor een muzikale kerstmid-
dag op donderdag 20 decem-
ber in de Heeren van Limmen. 
Medewerking verlenen de Star-
Singers met hun programma 
‘Sounds of Christmas’.

De StarSingers is een zanggroep 
van zes vrienden die kerstoptre-
dens verzorgen in Castricum en 

omgeving. Zij brengen een geva-
rieerd repertoire van bekende 
en minder bekende kerstmuziek, 
zowel a capella als close harmony. 
Zij begeleiden zichzelf op verschei-
dene instrumenten zoals (bas)
gitaar, piano, cajon, fluit, ukulele 
etc. Zij willen met hun optreden 
graag delen wat Kerstmis voor hen 
betekent en schenken de opbrengst 
aan een goed doel. Inspirerende 
muziek, gezelligheid en sfeer voeren 

de boventoon tijdens deze middag, 
zodat iedereen met een warm kerst-
gevoel weer naar huis gaat.

De kerstviering wordt gehouden 
in de sfeervol versierde zaal van de 
Heeren van Limmen op donderdag 
20 december, aanvang 14.00 uur. De 
zaal is open om 13.30 uur. Het adres 
is Dusseldorperweg 103. Voor ver-
voer kunt u Ria Hooijboer bellen: 
072-5052235.

R E G I O  /  S P O R T

HEILOO - Op woensdag 28 november heeft Sinterklaas weer de 
Terriërs bezocht. Hij heeft met de F-kinderen over hun hockey-
wedstrijden gepraat en van elk team de ‘yell’ gehoord. Natuurlijk 
hebben de Pieten ook weer even meegehockeyd en alle kinderen 
van pepernoten voorzien.

Sint en Piet vergeten ook dit jaar de Terri�rs niet!

TC Heiloo United 
in Spaanse sferen met 

tapas en padel
HEILOO - De aanleg van de 
padelbanen bij TC Heiloo 
United (TCHU) is in volle gang. 
Vrijdag 30 november werd de 
fundering voor de padelbanen 
op het park gelegd. In Spanje is 
padel na voetbal inmiddels de 
populairste sport.

Komend voorjaar kan deze snelst 
groeiende sport van Nederland dus 
ook in Heiloo beoefend worden. De 
aanleg van de drie padelbanen bij 
TCHU verloopt voorspoedig. Begin 
2019 staat TCHU voor tennis én 
padel.

TC Heiloo United verkeerde zater-
dag 24 november ook al even in 
Spaanse sferen. De hele dag stond 
in het teken van tennis en tapas met 
wijn- of bierproeverij. Tussen de 
speelrondes door stonden er in de 
kantine fantastische tapasgerechten 
te wachten, met voor de liefhebber 
een bijpassend glas wijn of bier.

De kantinebemanning van TCHU, 
onder leiding van Laura en Chantal, 
leverde een topprestatie door elke 
ronde een verrassende en ruime 
sortering lekkers voor te schotelen. 
Ze werden hierbij royaal gesteund 
door keurslager Snel en Il Gusto 
uit Limmen, Miss Bean, Gastrovino 
De Deel, Banketbakkerij C. van 
Velzen, De Texelse Bierbrouwerij 
en IJssalon Pinoccio.

Alle deelnemers zijn ervan over-
tuigd dat ook het tapastoernooi een 
terugkerende activiteit moet wor-
den op de toch al drukke activitei-
tenkalender van TC Heiloo United. 
Op die kalender staan voor half 
december de afsluitende feesten 
voor jeugd en senioren gepland. Op 
14 december is het après-ski voor de 
senioren en op 16 december speelt 
de jeugd het oliebollentoernooi. 
Voor meer informatie over padel bij 
TC Heiloo United zie www.tchei-
loounited.nl.

Kerstviering bij de Zonnebloem 
Limmen met de StarSingers

Sinterklaas kwam met zijn Pieten goed aan in Limmen.
Foto: aangeleverd

Opkikkers november Keer op Keer

‘Easyslim.nu werkt!’
Behandelingen voor verwijderen vet en trainen spieren

LIMMEN - Dat afslanken ook 
anders kan, bewijst Easyslim.
nu. Al meer dan vijftig vestigin-
gen door heel Nederland volgen 
het voorbeeld van Karin Hut-
van Meerten, die Easyslim.nu in 
2015 in Nederland introduceer-
de. Karin van Twuyver opende 
op 1 november 2017 haar deuren 

in Limmen en sinds 1 november 
2018 in Beverwijk.

De meeste mensen denken bij het 
woord ‘afvallen’ aan strenge diëten 
en/of veel sporten. Daardoor is het 
niet voor iedereen een haalbare 
kaart om die overtollige kilo’s kwijt 
te raken. Via behandelingen bij 

Easyslim.nu is afvallen echter voor 
iedereen binnen handbereik.

Bij Easyslim.nu vinden klan-
ten geen fitnessapparaten maar 
behandelkamers waar zij aange-
sloten worden op een geavanceerd 
apparaat, door middel van pads op 
het lichaam. Hiermee worden vet-
cellen geleegd via ultrasound, en 
op hetzelfde moment worden de 
spieren getraind via elektrostimu-
latie. Hierdoor gaat afslanken snel 
en zonder enige inspanning. “De 
spieren worden veel intensiever 
getraind dan in de sportschool, en 
zonder gevaar op blessures. Ook 
cellulite wordt minder, en de huid 
strakker. Vaak hebben mensen al 
van alles gedaan om af te vallen. Het 
is geweldig om te zien hoe ook deze 
klanten met de week slanker wor-
den. En bovendien krijgen zij meer 
zelfvertrouwen.”

Wilt U op een gemakkelijke 
manier afvallen en uw spieren ver-
stevigen? Bel of mail even voor een 
proefbehandeling en intake, nu voor 
39 euro (geldig tot 20 december).

Easyslim.nu Limmen, Schippers-
laan 4H, Limmen. tel. 06-36546338.

Door middel van pads op het lichaam worden vetcellen geleegd 
via ultrasound. Foto: aangeleverd

HEILOO - Het talentvolle nieuwe team van HZV JO 15-3 is recent 
in het nieuw gestoken door Vos Makelaars en Fa. Zoon, aanne-
mer in straat- en grondwerk. Met nog twee wedstrijden te gaan 
staat het team fier bovenaan en de cup is binnen handbereik.

Nieuwe sponsor voor HZV JO 15-3
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Wij zijn 7 dagen per week geopend. Di t/m zo vanaf 12.00 uur. Ma vanaf 17.00 uur
Stationsweg 82, Heiloo - t 072 53 21 392 www.wildschutetenendrinken.nl

ALBERT HEIJN 
3-gangen 

keuzemenu
€ 42.50 

(2e menu 
is GRATIS)
Ook tijdens de

lunch te gebruiken!

NIEUWE 
MENU-

KAART!

trefpunt agenda

ABRAHAM DU BOIS-HOF 2  
HEILOO, 072-5331297 
WWW.TREFPUNTHEILOO.NL
INFO@TREFPUNHEILOO.NL

Dakgoot schoonmaken
De blaadjes zijn weer van de bomen  en 
volle dakgoten kunnen lekkage veroorza-
ken. Leden van Trefpunt Diensten kunnen 
zich opgeven voor een professionele dak-
gootreiniging in januari. Kosten ca. € 25. 
Graag opgeven voor eind december. 

Eten in het Trefpunt 
Vrijdag 14 december om 18.00 uur ser-
veren wij in het Trefpunt een heerlijke 
maaltijd. Het menu is: Antipasta trio, 
Scaloppia alla Val d’Ostana, Kalfsvlees 
met mozzarella, huisgemaakte pesto en 
Parmaham, ijstaart met slagroomsoesjes. 
Kosten € 17.50. Geef u tijdig op bij receptie 
Trefpunt.

Zondagmiddagcafé
Vindt u het gezellig om samen met an-
deren koffie of thee te drinken? U bent 
zondagmiddag 9 december van 13.30 tot 
16.30 uur van harte welkom in het Tref-

punt. U wordt dan persoonlijk welkom
geheten door een gastvrouw. De koffie 
en thee staat klaar. Inschrijven niet nodig. 
Entree € 1 (excl. consumpties).

Kerststukjes maken
Wat is nou leuker dan zelf een kerststukje 
te maken. Fem Huisman geeft een inspi-
rerende workshop op woensdag 19 de-
cember van 10.00 tot 12.00 uur, waar we 
van takken een raamframe hanger maken. 
Kosten € 20 inclusief materiaal. Opgeven 
bij receptie Trefpunt.

Klassieke muziek op zondag
Zondag 16 december  van 10.30 uur tot 
12.00 uur kunt u in het Trefpunt weer ge-
zamenlijk luisteren naar klassieke muziek 
die is geselecteerd en wordt gepresen-
teerd door Erik Nap. Tevoren telefonisch 
opgeven+ 5331297

André Rieu Christmas 
Een bijzonder fraaie, sfeervolle registratie 
van een Kerstconcert van André Rieu en 
zijn orkest. Christmas around the world, 
op dvd. Maar liefst 23 werken, waaronder 
vele kerstklassiekers. Zondag 23 december 
van 14.00 tot 16.00 uur, kosten € 5 inclu-
sief een glaasje wijn. Tevoren opgeven is 
noodzakelijk.

Fotocursus 
Best leuk, die foto’s met de telefoon, maar 
het kan zoveel  mooier. Start met het ma-
ken van echt goede foto’s. Stijg uit boven 
uzelf met hulp van Yvonne van Stiphout 
die deze nieuwe cursus gaat verzorgen. De 
eerste les is dinsdag 15 januari van 19.30 
tot 21.30 uur en dan verder om de 14 da-
gen tot en met 26 maart. Cursusprijs € 90.      

Automuseum Louwman 
Uitstapje met luxe touringcar naar het 
Louwman Museum in Den Haag op zondag 

20 januari. ’s Werelds oudste privécollectie 
automobielen, ruim 250 auto’s van meer 
dan 100 fabrikanten. In het restaurant 
gaan we koffie/thee drinken met wat lek-
kers erbij. Vertrek vanaf het Trefpunt om 
12.30 uur; deelnameprijs  € 42,50 incl. kof-
fie met lekkers.

Museumgroep
Op woensdag 12 december gaat de Mu-
seumgroep van de Gezelschapsbank naar 
het Mauritshuis in Den Haag; tentoonstel-
ling National Trust - Hollandse meesters uit 
Britse landhuizen. We vertrekken met de 
trein van 12.24 van station Heiloo. Meer 
informatie via receptie Trefpunt.

Koffieklets
Gezelschapsbank organiseert Koffieklets 
iedere 3e vrijdag van de maand vanaf 
15.00 uur. Locatie Wildschut, Stationsweg 
82. Dus ook weer op 21 december. 

Uitstapjes met de Trefpunt Express
Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
*  Lunch op landgoed Duin

en Kruidberg  - 14 dec.
* Kerst in kasteel Keukenhof - 15 dec.
*  Kerstconcert Groot 

Koor Alkmaar -  16 dec.
*  Kerstmarkt en lunch bij Intratuin 

HHWaard - 18 dec.
* Lunch bij Ruiterhuis in Bakkum - 20 dec.

Op alle dagen eten kinderen van 0-3 jaar gratis mee. Kinderen van 4-11 jaar ontvangen 50% korting.
Heeft u specifi eke wensen? Geef dit dan aan bij uw reservering.

Tweede 
Kerstdag 

4-gangen all-inclusive kerstdiner
Aanvang: 18.30 uur

Trio van vis | Mierikswortel
★★★

Wildbouillon | Everzwijn
★★★

Hertensukade | Peer
★★★

Amarena kersenbavarois | Bastogne

Inclusief consumpties uit het 
Hollandse drankenassortiment

Kerstavond
4-gangen kerstdiner
Aanvang: 17.00 uur

Rilette van eend | Uiencompote
★★★

Venkelsoep | Pancetta
★★★

Rundermedaillon | Shiso
★★★

Appel | Speculaas

Eerste 
Kerstdag

5-gangen kerstdiner
Aanvang: 18.30 uur

Coquilles | Gerookte zalm
★★★

Waterkerssoep | Dijonnaise
★★★

Engels pasteitje
★★★

Kalkoenrouleau | Zuurkool
★★★

Cheesecake | Salted caramel

Eerste en 
Tweede Kerstdag

Kerstbrunch 
Aanvang: 11.30 uur

★ Heerlijke broodjes ★ Kazen en 
vleeswaren ★ Zoetigheden ★ Kerststol 

★ Salades ★ Warme gerechten 
★ Onbeperkt koffi  e, thee, zuivel 

en vruchtensap

Vier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij Fletcher

Kerstavond
4-gangen kerstdiner

P.P.
€3950

Tweede Kerstdag
Live muziek!

P.P.
€3450

Tweede 
Kerstdag 

4-gangen all-inclusive kerstdiner

Live muziek!
P.P.

€6750

Appel | Speculaas

Eerste 
Kerstdag

5-gangen kerstdiner

Live muziek!
P.P.

€4750

en vruchtensap

Entertainment voor de kids!  

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 072 - 505 22 44 of mail naar info@fl etcherhotelheiloo.nl
Kennemerstraatweg 425 | 1851 PD | Heiloo | www.fl etcherhotelheiloo.nl/kerst

Vier Kerst bij FletcherVier Kerst bij FletcherVier Kerst bij Fletcher

Eerste en 
Tweede Kerstdag

Vier Kerst bij Fletcher

Tweede Kerstdag

ek!k!k Eerste en 
Tweede Kerstdag

Vier Kerst bij FletcherVier Kerst bij Fletcher

505050505050505050

Reserveer 

online

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

5  t/m 1 1  december

Pastrami van hertenbout met een salade 
van paddenstoelen en truffelmayonaise

**
Krokant gebakken tamme eendenborst 

met pompoen, korstdeeg,  
rode ui en tijm met een jus van  

sinaasappel en kruidnagel
**

Melkchocolade truffeltaart met  
pistache, mango compote en een  

parfait van witte chocolade en steranijs

2E KERSTDAG
OPEN VOOR

LUNCH & DINER

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

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 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 
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  € 20,00

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  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 
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Gebakken knoflook champignons 
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€ 5.50 

*** 
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of 
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Yoghurt-honing-walnootijs 
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Provençaalse champignons
€ 5.50

***
Zeebaarsfilet met pestosaus

€ 16.50
of

 Kogelbiefstuk met
pepersaus
€ 16.50

***
IJscoupe met slagroom

€ 4.75

Van 5 t/m 11 december
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DE UITKIJKPOST 
LEZEN?

Elke dag het laatste  
nieuws online uit

HEILOO - LIMMEN 
AKERSLOOT & CASTRICUM

Ga naar:

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.



U I T K I J K P O S T 115  D E C E M B E R  2 0 1 8  

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

het besluit. U kunt de besluiten vin-
den op officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad

Vragen om schorsing
Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Het besluit 
blijft van kracht. Bij een spoedei-
send 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.

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
-  Kennemerstraatweg 552, plaat-

sen dakkapel, ontvangstdatum 27 
november 2018 (WABO1801923).

Verleende vergunningen
U kunt tegen verleende vergunningen 
bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 
‘Bezwaar maken’.
-   Baetenburg 21, plaatsen dakkapel 

(voorzijde), verzonden 28 november 
2018 (WABO1801794);

-  De Nieuwe Plantagie, veran-
deren woning en aanleggen in-/
uitrit, verzonden 29 november 2018 
(WABO1801708);

-  Werkendelslaan 106, plaatsen 
tijdelijke woonruimte in de 
achtertuin, verzonden 23 november 
2018 (WABO1801787).

Vergunning niet vereist
-  De Kandelaar 1, bouwen veranda 

met berging, verzonden 26 novem-
ber 2018 (WABO1801666).

Vastgesteld uitwerkingsplan 
LijsterbesBV

Burgemeester en wethouders bekend 
dat met ingang van donderdag 6 
december 2018 voor een periode van 
zes weken ter inzage ligt: het vastge-
stelde uitwerkingsplan LijsterbesBV te 
Heiloo. Het uitwerkingsplan maakt de 
bouw van twee vrijstaande woningen 

aan de Lijsterbes te Heiloo plano-
logisch – juridisch mogelijk. Op de 
percelen die zijn opgenomen in het uit-
werkingsplan is op ieder perceel afzon-
derlijk één vrijstaande woning gepland. 
Qua verkaveling en opzet past de 
uitwerking van de percelen binnen 
de regels van het geldende (globale) 
bestemmingsplan Zuiderloo.

Ter inzage 
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt 
van donderdag 6 december 2018 tot 
en met woensdag 16 januari 2019 ter 
inzage:
•  bij de informatiebalie in het gemeen-

tehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo;
•  in de Openbare Bibliotheek, 

Westerweg 250 te Heiloo;
•  via www.ruimtelijkeplan-

nen.nl/  NL.IMRO.0399.
UwpLijsterbesBV-0401.

Beroep
Gedurende de periode dat het uitwer-
kingsplan ter inzage ligt, kunnen de 
volgende belanghebbenden beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de raad van State:
•  Belanghebbenden die eerder tijdig 

een zienswijze hebben ingediend 
tegen het ontwerpuitwerkingsplan;

•  Belanghebbenden, die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat 
te zijn geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerpuitwerkingsplan in 
te dienen.

Het beroepschrift dient te worden 
gericht aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het uit-
werkingsplan treedt in werking daags 
na afloop van de beroepstermijn. Het 
instellen van beroep schort de inwer-

kingtreding van het uitwerkingsplan 
niet op. Degenen die beroep hebben 
ingesteld  kunnen een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen. Als 
binnen de termijn naast het beroep-
schrift een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

> Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw Sandra Jager 
van het team Plannen en Projecten, 
Domein Ruimtelijke Ontwikkeling, tele-
foonnummer 088 909 7508.

Definitief saneringsplan railscher-
men Heiloo vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heiloo maken bekend dat 
zij het definitief saneringsplan hebben 
vastgesteld voor geluidsvermindering 
op de gevels van woningen langs het 
spoor in Heiloo. In het plan is beschre-
ven welke maatregelen wij toepassen 
en hoe sterk de geluidsbelasting per 
woningen afneemt. 

De gemeente Heiloo dient dit plan 
in bij het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat voor de aanvraag van een 
uitvoeringssubsidie. De Minister neemt 
vervolgens een besluit over de maatre-
gelen uit het saneringsprogramma en 
de ten hoogste toelaatbare waarden. 
Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit bezwaar aantekenen.

Maatregelen geluid
In het saneringsplan staat dat de 
gemeente de geluidsvermindering 
langs het spoor wil bereiken door: 

•  het plaatsen van raildempers op het 
spoor,

•  het plaatsen van mini-schermen 
langs het spoor, op 1,75 meter uit 
het hart van het spoor met een 
hoogte van 0,8 meter ten opzichte 
van de bovenkant van het spoor. 

Het voordeel van deze schermen is dat 
zij lager zijn waardoor de impact op de 
omgeving veel kleiner is. Nadeel is dat 
de geluidsvermindering rekenkundig 
gezien minder scoort, maar wel voldoet 
aan de eisen die de subsidieverlener 
stelt.

Opties 
Oorspronkelijk besloot de raad in 2014 
raildempers te plaatsen in combinatie 
met hogere schermen van maximaal 
1,5 meter ten opzichte van de boven-
kant spoor. Deze stonden ook verder 
van het spoor namelijk op 4,65 meter 
uit het hart van het spoor. De voorkeur 
ging toen ook al uit naar mini-scher-
men. Maar omdat het destijds niet 
mogelijk was om deze optie verder uit 
te werken in de aanvraag voor uitvoe-
ringssubsidie is daar niet voor geko-
zen. In overleg met de subsidieverlener 
ligt deze mogelijkheid nu wel voor.

Keuzes bewoners
Bewoners is vorig jaar gevraagd een 
voorkeur uit te spreken voor vier 
mogelijke type schermen van: beton, 
aluminium, kokosvezel of schans-
korf. Aanwonenden kozen voor de 
schanskorf-railschermen. Door tech-
nische ontwikkelingen is de kans toch 
aanwezig dat er in de nabije toekomst 
een nieuwe variant beschikbaar is: de 
mini-schermen. Daarom is bewoners 
langs het spoor onlangs opnieuw naar 
hun voorkeur gevraagd; nu ging het 
tussen de schanskorf- en de mini-
schermen. Een meerderheid (60%) 
koos voor mini-schermen. Deze keuze 

is opgenomen in het vastgestelde 
saneringsplan dat de basis is van de 
subsidieaanvraag.  

Vervolg
Het is nog niet zeker dat de mini-
schermen ook daadwerkelijk door 
ProRail worden geaccepteerd. ProRail 
verwacht in 2019 een definitief besluit 
te kunnen nemen over het wel of niet 
accepteren van mini-schermen. Is het 
antwoord ja, dan moet het product nog 
worden ontwikkeld en goedgekeurd. 
Wanneer ProRail de mini-schermen 
toch afkeurt, zal het college van bur-
gemeesters en wethouders een nieuw 
saneringsplan vaststellen, gebaseerd 
op de schanskorf-schermen en deze 
bij het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat indienen. 

Bezwaar en beroep
Het besluit van de Minister over 
het saneringsprogramma en de ten 
hoogste toelaatbare waarden wordt 
bekendgemaakt in de Staatscourant. 
Na bekendmaking kunnen belangheb-
benden op grond van hoofdstuk 6 van 
de Algemene Wet Bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen bij de Minister 
(p/a BSV).

> Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan 
contact op met Pim Broersen, beleids-
medewerker binnen het team beleid en 
beheer (CWV) via telefoonnummer 072 
- 535 66 66. 

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandag 
10 december om 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom. 

Naast de vaste punten staat op de 
agenda

HAMERSTUKKEN
-  Archiefverordening Heiloo 2018
-  GGD HN Zienswijze op begrotingswij-

zigingen 2018 en gewijzigde begro-
ting 2019

-  Integraal Veiligheidsbeleid Heiloo 
2019 - 2022

-  Overdracht Wagenpark naar BUCH 
werkorganisatie

- Risicoverevening Jeugdhulp 2018
-  Tweede financiële tussenrapportage 

2018

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

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Raad en (raads)commissies

Bouwen en wonen

Bezwaar maken
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Weet wat je doet,  
bij pijn aan de voet!

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

AANGESLOTEN BIJ NVVP / PROVOET / KWALITEITSREGISTER / HONK

> Nagelbeugels
> Likdoorns
> Ortheses
> Lastige eeltplekken

> Diabetische voet
> Reumatische voet
> Ingegroeide nagels
> Sporters

Onze medisch pedicures behandelen deskundig uw voeten.  
Gespecialiseerd in:

Mijn vrouw las in de krant een stukje over de 
zoutkamer in Limmen. Omdat het met mij in die 
periode helemaal niet goed ging, besloot ik om 
deze vorm van therapie te gaan volgen.

Van een dood vogeltje, naar weer een man die 
lekker in zijn vel zit en alles weer kan doen. De 
zoutkamer gaf mij mijn leven weer terug!

Ongeveer een jaar geleden begonnen mijn 
klachten. Ik werd benauwd, zat de hele dag naar 
adem te happen, had moeite met lopen, ik had 
paarse nagels en verzuurde benen. Ik kon de deur 
niet meer uit en zat vastgekluisterd aan huis. Wat 
was ik ziek! De huisarts stuurde mij meteen door 
naar de longarts. Een scan volgde, vervolgens een 
biopt en een prednison kuur en uiteindelijk kwam 
er het voorstel om in de toekomst te gaan voor een 
longtransplantatie. Een longtransplantatie voelde 
voor mij niet goed.

Ik wilde een second opinion in een ander 
ziekenhuis. In het ziekenhuis in Nieuwegein volgden 
meer onderzoeken. Er werd vastgesteld dat ik last 
had van chronisch ontstoken longen. Daarvoor 
kreeg ik een nieuw medicijn. Dat ging wel beter, 
maar nog voelde ik mij niet opknappen.

Toen mijn vrouw aankwam met het artikel over de 
Zoutkamer besloot ik daarheen te gaan.
Ik begon meteen met een � inke kuur. De eerste 
periode 5 keer per week, daarna 3 keer per week en 
daarna 2 keer per week om het bij te houden.

Vanaf de eerste keer voelde ik mijzelf al opknappen. 
Ik kreeg meer lucht! Langzaamaan begon ik weer te 
leven. Ik kon weer een stukje lopen en dat werd elke 

dag een beetje meer. Mijn verzuurde benen deden 
steeds minder pijn. Elke keer als ik uit de zoutkamer 
kwam voelde ik mij weer een stukje beter. In het 
ziekenhuis begrepen ze er niks van. Ze snappen nog 
steeds niet hoe het kan dat ik me nu zo goed voel. 
De professor en de longarts staan echt versteld!

Het komt 70% door de zoutkamer dat ik me weer 
zo goed voel! Ik meen het echt; de zoutkamer heeft 
mijn leven gered. Zonder dat, had ik nooit meer 
zover kunnen komen. Ik ben het levende bewijs dat 
de zoutkamer werkt! Ik kom nu alleen nog zo nu 
en dan in de zoutkamer als ik merk dat ik het nodig 
heb. Ik hoop binnenkort ook mijn laatste medicijnen 
niet meer nodig te hebben.

Wilt u meer weten over de zoutkamer?
WWW.HALOMEDICS.NL voor huid –

en luchtwegproblemen

EEN EERSTE PROEFSESSIE IS GRATIS!

Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om een afspraak in te plannen:
E-mail adres: info@halomedics.nl

Halomedics Limmen Halomedics Schagen Halomedics Hoorn
06-10709751 06-36283214 06-36283214

*  Tip: combineer onze halotherapie 
ook eens met onze magnesiuminhalatie. 
Magnesiuminhalatie is goed voor mensen met 
huid - en luchtwegproblemen, maar ook voor 
mensen met diabetes, een hoge bloeddruk, 
hoog cholesterol, geheugenproblematiek, 
ADHD, osteoporose, artrose, � bromyalgie, 
tinnitus, migraine, stijfheid, spierkrampen en 
restless legs. 

Voor een eerste kennismakingssessie in
de magnesiumcabine betaald u 10,-.

Henk Hofman zijn ervaring met de Zoutkamer

www.heiloo.nl

Groenwerkzaamheden winter 2018 - 2019

Deze winter voert de afdeling Wijkbeheer weer 
werkzaamheden uit aan het groen. We planten 
nieuwe bomen en we snoeien bomen en struiken. 
Daarnaast vernieuwen we de heesters in een 
aantal plantvakken. De werkzaamheden vinden 
gefaseerd plaats van begin december 2018 tot en 
met begin mei 2019.

Groenadoptie
Inwoners die samen een haag of een aantal 
plantvakken willen onderhouden, kunnen de haag 
of het plantvak adopteren. Heeft u interesse in 
groenadoptie kijk dan op www.heiloo.nl/groena-
doptie voor de spelregels en meer informatie. Of 
bel met Gerard Bak, wijkbeheerder, via telefoon-
nummer 072 535 66 66. 

> Meer informatie
Op www.heiloo.nl/groenwerkzaamheden kunt 

u lezen waar we werkzaamheden uitvoeren 
en welke. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met een medewerker van het 
Klantcontactcentrum, telefoonnummer
072 535 66 66.

Collectieve Zorgverzekering Minima

Heeft u een laag inkomen en een beperkt eigen 
vermogen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken 
van de Collectieve Zorgverzekering Minima die 
we samen met Univé aanbieden. Wij betalen 
een deel van uw zorgverzekering en u krijgt vele 
extra’s. Meer informatie staat op www.heiloo.nl/
aanvragen-en-regelen/collectieve-ziektekosten-
verzekering/

Werk in uitvoering

Mededeling

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Boekel 18 | 1921 CD Akersloot | 06 23 75 01 98 | info@maartenadmiraal.nl | www.maartenadmiraal.nl
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HEILOO - Na een zeer spannende wedstrijd uit bij Rood-Wit in 
Aerdenhout is team MD1 van hockeyclub De Terriërs winterkam-
pioen geworden (4-5). Wat een toppers! Speciale dank gaat uit 
naar trainer/coach Jeroen Wardenburg & begeleidster Liselot 
Waterbeek. Op naar de zaalhockeycompetitie!

Terri�rs MD1 winterkampioen! Foresters JO11-02 pakt periodetitel

HEILOO - Na negen wedstrijden 
was het al duidelijk, de jongens 
van De Foresters zijn kampioen!

In negen wedstrijden werden 
maar liefst 86 doelpunten gemaakt. 
Het verschil met de nummer twee is 
dan al zo groot, dat de laatste twee 
wedstrijden slechts een formaliteit 
zijn. Voor de supporters was het 
heerlijk om naar dit team te kij-
ken. Schitterend teamwork gecom-
bineerd met veel inzet leidde tot 
prachtige resultaten. Dankzij coa-
ches Nick en Scott werd ook tac-
tisch slim gespeeld, wat voor deze 
leeftijd heel knap is.

Na de kerstvakantie wordt het 
team opnieuw ingedeeld, nu in de 
hoofdklasse, maar de eerste titel 
van dit seizoen is binnen. Klasse 
jongens!

Kijk ze blij zijn. Foto: aangeleverd

Overval op FysioXpert in Heiloo
HEILOO - Afgelopen vrijdag 
werd een van de medewerkers 
van FysioXpert bij het afsluiten 
van de praktijkruimte volkomen 
verrast door een jeugdgroep uit 
Heiloo.

Na enige uitleg werd zij door 
enige volwassenen die ‘toevallig’ 
langs liepen enigszins gerustge-
steld en werd zij in de gelegenheid 
gesteld om een van de eigenaren 
te bellen. Joep Gökemeijer was 
in eerste instantie ook volkomen 
verbouwereerd, maar na wat rug-
gespraak met de coach van het stel 
bleek hij de afspraak over een foto-
sessie met het jeugdteam van HZV 
het Vennewater volkomen over 
het hoofd te hebben gezien! Nadat 
de gemoederen enigszins waren 
bedaard kon de fotograaf Wout 
Jager zijn werk doen. De spelers 
met hun begeleiding spraken een 
woord van waardering uit aan Joep 
Gökemeijer dat FysioXpert haar 
naam d.m.v. shirtsponsoring aan 
het team van HZV het Vennewater 
JO15-1 had verbonden.

V.l.n.r. achter: Joep Gökemeijer (sponsor), Joris Peijs, Joeri 
Out, Spike Boersen, Liam Gouwen, Eugene Rozing (coach), Moos 
van Schagen, en Kay Wingelaar. 
V.l.n.r. voor: Teun Groot, Melvin Westerop, Zorro Rozing, Stijn 
Peijs en Kees Smit. Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd

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.

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.

Iedereen kan meedoen op zijn 
eigen niveau. En je kan het zo 
zwaar maken als je zelf wilt. Het 

is makkelijk aan te leren en zelfs 
beginners zullen snel succes erva-
ren. 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 zullen gegeven wor-
den in de sporthal Capel-Acker in 
Heiloo:

Dinsdag 19:00-20:00
Dinsdag 20:00-21:00
Woensdag 20:30-21:30
Donderdag 19:00-20:00
Donderdag 20:00-21:00

Voor meer informatie: 
info@enjump.nl.

Voordelig golfen in Heiloo voor ‘drukke’ sporters

Oplossing is abonnement 
in plaats van lidmaatschap

HEILOO - Veel sportclubs zijn 
de afgelopen jaren leden kwijt-
geraakt. Een vereniging kost 
veel tijd, waardoor sporters 
uitwijken naar flexibeler tijden 
om te hardlopen, wandelen en 
fitnessen. Golfclub Heiloo is in 
deze regio een positieve uitzon-
dering. De vereniging, met haar 
golfbaan aan de Lagelaan tussen 
Heiloo en Limmen, kreeg er in 
2018 meer dan 30 nieuwe leden 
bij en heeft er nu ruim 400. “Als 
je kunt aanbieden wat mensen 
willen, kun je nog groeien,” zegt 
voorzitter Weren de Vries.

Golf is in omvang de vierde sport 
van Nederland, na voetbal, tennis en 
sportvissen. De Nederlandse golf-
clubs hebben samen 377.000 leden. 
Het voordeel van golf is dat het op 
alle leeftijden en alle niveaus leuk 
is. Bovendien is de baan in Heiloo 
het hele jaar door bespeelbaar, wat 
bij andere golfbanen een probleem 
kan zijn. Daarnaast heeft de golf-
club met Brasserie in ‘t Groen een 
goed bezocht restaurant in huis, 
waardoor het altijd gezellig druk is.

Toch heeft ook Golfclub Heiloo 

een probleem: de leeftijdsopbouw. 
De meeste leden zijn 50-plus. Daar 
is niet zoveel mis mee. Dat zijn 
immers mensen met meer tijd dan 
de jongere leeftijdsgroepen. Vooral 
ouders van 25 tot 45 jaar staan 
meestal meer langs het veld naar 
hun sportende kinderen te kijken, 
dan dat ze zelf de ruimte hebben om 
actief te bewegen.

Golfclub Heiloo wil met name 
deze groep sporters van 25 tot 45 
jaar de mogelijkheid geven om lid 
te worden. Daarom introduceert 
Golfclub Heiloo het Twilight abon-
nement, dat speciaal is ontwikkeld 
voor deze ‘drukke’ sporters.

“Een volledig lidmaatschap halen 
ze er niet uit,” zegt bestuurslid Henk 
Schuijt. “Maar dit zijn wel mannen 
en vrouwen die het bijvoorbeeld 
heerlijk vinden om in de lente en 
zomer iedere dinsdagavond even 
negen holes te komen lopen met 
een vriendengroepje. En daarna 
samen te eten in de Brasserie.”

De Vries vreest niet dat de ‘gewo-
ne’ leden gaan klagen over deze spe-
ciale prijs van 490 euro voor nieuwe 

leden. “Er zijn wat restricties, je 
kunt bijvoorbeeld niet meedoen aan 
de clubkampioenschappen. En ver-
der is het in ieders belang dat we als 
club een gezonde leeftijdsopbouw 
hebben. Deze ‘jongeren’ zijn ook 
onze toekomst. Zodra hun kinderen 
de deur uit zijn, gaan ze meer golfen 
en worden ze volledig lid,” voorspelt 
De Vries.

Twilight abonnement 
Golfclub Heiloo

*  Hele jaar door golfen in het 
weekeinde (behalve bij club-
kampioenschappen)

*  Hele jaar golfen na 17.00 uur
*  Prachtige en uitdagende 9-holes 

golfbaan met prima oefenfa-
ciliteiten en een uitstekende 
horeca

*  Vrijwel altijd bespeelbaar, ook 
in natte periodes

*  Nu een abonnement voor 2019? 
Gratis spelen in 2018!

Voor meer informatie, stuur een 
e-mail naar: info@golfclubheiloo.nl 
of bel met de club op 072-505 45 40.

Weren de Vries (l) en Henk Schuijt (r).  Foto: aangeleverd
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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

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

Je hebt niet lang op me hoeven wachten
Samen verder in de eeuwigheid

Nicolaas Petrus Martinus Beers
Nic

Echtgenoot van Truus Beers-Gaarthuis †
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wateringen                                                             Heiloo
2 december 1938                                  30 november 2018

Stompetoren Peter Beers en Anne-Marie Beers-de Mare
  Melissa en Rob, Jolie
  Sanne
  Rick

Heiloo  René Beers en Karin Belkom
  Brenda en Thomas
  Jeffrey
  Max
  Eliza

Wieringerwaard    Anja Beers en Pieter-Jan Paarlberg

Heiloo  Robert Beers en Miranda Beers-van Tiel
  Isa
  Tess

We nemen afscheid op woensdag 5 december om 
12.45 uur in de Cultuurkoepel Willibrord, 
Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.
Om 15.15 uur begeleiden wij Nic in besloten kring 
naar het Crematorium.

Correspondentieadres: Patrijsakkers 7, 1852 EN Heiloo

Tiny Pos

We zijn dankbaar dat haar zeer lange leven in het teken 
stond van dienstbaarheid aan haar gezin en dierbaren. We 
hebben ervaren dat het verval dat de laatste jaren steeds 
meer voelbaar en zichtbaar werd, moedig en wilskrachtig 
door haar werd gedragen. Toch nog onverwacht werd 
zij door haar hemelse Vader thuisgehaald, onze lieve en 
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Veilig in Jezus’ armen

* Zaandam,
3 september 1920

† Heiloo,
30 november 2018

Rolinka

Gea en Art

Robert Jan en Emmy

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
A. Verlaan | Diamant 4 | 1703 EV  Heerhugowaard

De dankdienst zal worden gehouden donderdag 
6 december om 11.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk, 
Dorpsstraat 72 te Broek op Langedijk. Aansluitend zal de 
begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats 
aan de Holleweg te Heiloo. 

Voorafgaande aan de kerkdienst is er van 10.15 tot
10.45 uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren. 
Na de begrafenis ontmoeten we elkaar in restaurant  
Wildschut, Stationsweg 82 te Heiloo.

Trijntje

We zullen haar heel erg missen.

Alkmaar :

Heerhugowaard :

Heiloo :

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar Dr. E. Gianotten en 
zijn assistenten Anneke en Brigitta, de medewerkers van 
zorgcentrum Overkerck en Ds. A.A. van Kampen, die haar 
in de laatste fase van haar leven liefdevol hebben begeleid en 
ons als familie fantastisch terzijde hebben gestaan. 

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.

Je strijd is gestreden,
vol zorg en moed.

Verbazingwekkend krachtig.
‘t Is op. Zo is het goed.

Met veel verdriet, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons 
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Maria Zoontjes - Haaker
- Riet -

weduwe van Nico Zoontjes
Heerhugowaard,                            Beverwijk,
1 mei 1934                    2 december 2018

Jannie en Wim
Cor en Tonnie

Peter en Chantal
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Er is gelegenheid om afscheid van Riet te nemen op woensdag 
5 december van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum 
aan de Laan van Assumburg 95-A in Heemskerk.

De uitvaartviering zal worden gehouden op vrijdag 7 
december om 10.30 uur in de H.H. Twaalf Apostelenkerk, 
Van Riemsdijklaan 120 in Beverwijk.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 
12.15 uur in de aula van Crematorium Westerveld, 
Duin- en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Heeft u geen  
Uitkijkpost  
ontvangen?
Dan kunt u contact opnemen  

met Rodi verspreiding BV:  

tel: 0226-331020 
(op donderdag tot 12.00 uur)

De Uitkijkpost wordt iedere woensdag tussen  
09.00 en 21.00 uur huis-aan-huis verspreid.

U kunt de Uitkijkpost  
ook gratis meenemen  

bij de volgende adressen: 
UITKIJKPOST MEDIA BV 
Kennemerstraatweg 464
GEMEENTEHUIS HEILOO 

Raadhuisplein 1
ALBERT HEIJN 

Winkelhof ‘t Loo 61 
‘T TREFPUNT 

HEILOO
ALBERT HEIJN 
Rosendaal 95
KADO & ZO 

Heerenweg 138 
PRIMERA  

Het Hoekstuk 4
TEXACO HEILOO 

Vennewatersweg 2
BIBLIOTHEEK HEILOO 

Westerweg 250
ALBERT HEIJN LIMMEN 

Vuurbaak 1
DEKA MARKT Egmond-Binnen 

Abdijlaan 20
ALBERT HEIJN Egm. a/d Hoef 
Nw. Egmonderstraatweg 1-7
PRINS HENDRIK STICHTING 

EGMOND AAN ZEE
DEEN 

AKERSLOOT
BAKKERIJ VAN BAAR 

KERKLAAN 14 AKERSLOOT
MOVE 

CHURCHILLPLEIN 1 AKERSLOOT
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COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

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

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

072-5331992

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

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

U denkt er misschien liever 

niet over na, maar ooit kan het 

gebeuren dat u afscheid moet 

nemen van een dierbare. En dan 

komt er veel op u af. In deze 

periode kunt u op mij rekenen.

“Het verzorgen van een persoon-

lijke uitvaart die zorgt voor een 

blijvende herinnering waarmee 

u verder kunt, is mijn doel. Met  

respect, rust en inlevings vermogen 

ben ik er voor u. Ik neem u alle 

zorg uit handen. Samen bereiden 

we een persoonlijk afscheid voor. 

Hierbij staan uw wensen als nabe-

staande en die van de overledene  

centraal. Of  u nu een plechtig-

heid in de plaatselijke kerk wilt, 

een afscheid bij u thuis of  het  

uitvaartcentrum bij u in de buurt. 

U kiest de locatie.

Ook na de uitvaart kunt u op mij 

rekenen. Ik neem contact met 

u op om te praten over hoe het 

gaat. Ook om te kijken of  ik u nog 

kan ondersteunen bij praktische  

zaken. Ik ben er voor u.”

Mijn naam is Jolanda de Boer,  

uitvaartverzorger van Yarden in  

Castricum e.o.

Over Yarden

Onze ervaring leert ons dat 

een betekenisvolle manier 

van afscheid nemen helpt 

bij het rouwproces. Daarom  

ondersteunen en inspireren 

wij nabestaanden bij het af-

scheid nemen van hun dier-

baren. Afscheid waar u als 

nabestaande een persoonlij-

ke invulling aan geeft, in een 

passende omgeving.

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

Al sinds 2010  
bezorgt  

‘t Kookhuis

DE LEKKERSTE 
GERECHTEN  
GEWOON BIJ  
JOU THUIS!

Verse en huisgemaakte  
salades, soepen, bio burgers 

en nog veel meer.  
Van woensdag t/m zondag 

van 17.00 tot 21.00

www.kookhuislimmen.nl 
T. 072-505 5186

Gratis controle

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Reparatie kunstgebit

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

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

Zorgverzekering. U bent dan tegen lage kosten uitgebreid 

verzekerd. Uw gemeente betaalt een deel van uw premie 

en u krijgt een uitgebreide vergoeding. Overweegt u over te 

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

-regelen/collectieve-ziektekostenverzekering/

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

Uitvaartcentrum Heiloo: 
Vertrouwd dichtbij

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

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

Tuinonderhoud Jeroen Borst. 
Voor professionele snoei en 
onderhoud voor alle soorten 
tuinen.Bel voor gratis offerte: 
06 - 4180 3734 info@jeroen-
borst.nl www.jeroenborst.nl

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

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

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

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

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

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

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

Grote sortering gebruikte fiet-
sen in vele uitvoeringen. Bos-
man Tweewielers, Westerweg 
295 Heiloo. Tel: 5331241 www.
bosmantweewielers.nl 

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

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

Zangles in Heiloo. Prive of met 
twee, kids of volwassenen, be-
ginners en gevorderden. www.
zingjemee.nl Tel: 06 - 48116691

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

Heeft u een sleutel gevonden 
waaraan een labeltje met de 
tekst UNICEF is gehecht? 
Graag een telefoontje naar 
533 16 22. UNICEF is zeer 
gedupeerd!

TE HUUR per 1 jan.2019 voor 
2 maanden WOONRUIMTE 
in Heiloo incl.alles tel.06-
55773892

BRIDGECURSUS voor begin-
ners en gevorderden, start 
medio januari. Geef je NU op 
want vol=vol.  
Ton Mooij, tel. 072-5331672 of 
tonmooij@concepts.nl

 
 

Mondharmonicales. Leer in 
een paar lessen spelen. Noten-
kennis is niet nodig!! Iedereen 
die het leuk kan het leren!! 
info 06 16163045

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

t.k. uit part. verzameling 
olieverfschilderijen van KOOS 
STIKVOORT. Vrijbl. te zien in 
Heiloo 072-5334839

EMILSEN SALON: Knippen, 
manicure, pedicure, harsen. 
Knippen kids €12, Knippen 
Volw.€17, Haren verven vanaf 
€45, manicure incl.nagellak 
€18,50, pedicure compl.€25, 
gelnagels €35 en kadobonnen 
te koop. Ma t/m Za geopend 
op afspraak. Groenelaan 
1,Heiloo. 06 - 5380 6959 www.
emilsensalon.nl
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Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

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

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

Het adverteren op deze pagina legt u voor minimaal een jaar vast. 
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Lamoraalweg 69-ind.ter. ”de Weidjes” Egmond a/d Hoef

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

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

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

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

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

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

Heerenweg 193 Heiloo 072 5340885
www.schoenmakerijrotonde.nl

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

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

S ta t i onsp l e i n  3b ,  1 8 5 1  LN He i l o o
(072 )  532  46  00 ,  0 6  2 9  044  945  
sh l @l vmdes i gn .n l ,  ww w. l vmd es i gn . n l

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

 

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

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

S ta t i onsp le in  3b ,  1851  LN He i l oo
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Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.

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

AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

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

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

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

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

www.vrolijk-stucadoor.nl

WWW.CHIELOUDEJANS.NL
MAIL@CHIELOUDEJANS.NL

 

ZEVENHUIZERLAAN 95
1851 MT HEILOO •  TEL. 072 5336473

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

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

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

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

SHOES van den Broek
Simply better walking!

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum | T 0251-650190

www.shoesvandenbroek.com

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

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

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

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

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

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

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

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

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

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

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

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

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

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

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

Als het écht lekker moet zijn!

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

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

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

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

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

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

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

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

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

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 
072 533 0439

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

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

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

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

Een afspraak is
snel gemaakt!

ADVERTEREN OP 
DEZE PAGINA MAIL NAAR 

VERKOOP@UITKIJKPOST.NL

OF BEL 072 5331072

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

 

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

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

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

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

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

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

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

Heerenweg 193 Heiloo 072 5340885
www.schoenmakerijrotonde.nl

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

 

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

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl
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w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

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

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

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

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

www.vrolijk-stucadoor.nl

WWW.CHIELOUDEJANS.NL
MAIL@CHIELOUDEJANS.NL

 

ZEVENHUIZERLAAN 95
1851 MT HEILOO •  TEL. 072 5336473

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

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

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

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

SHOES van den Broek
Simply better walking!

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum | T 0251-650190

www.shoesvandenbroek.com

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

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

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

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

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

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

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

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

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

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

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

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

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

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

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

Als het écht lekker moet zijn!

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

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

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

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

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

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

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

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

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

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 
072 533 0439

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

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

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

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

Een afspraak is
snel gemaakt!

ADVERTEREN OP 
DEZE PAGINA MAIL NAAR 

VERKOOP@UITKIJKPOST.NL

OF BEL 072 5331072
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Schaatsverhuur

U kunt ter plekke schaatsen huren vanaf de aller-

kleinste maten. Schaatsen huurt u al voor twee euro 

en uw schaatsen zijn tevens je ‘toegangskaartjes’ 

om de baan op te gaan. Het is niet toegestaan 

om uw eigen schaatsen te gebruiken, de baan is 

hiervoor namelijk niet  geschikt. Ook zullen er vanaf 

12 december toegangskaarten voor een uur schaat-

sen verkrijgbaar zijn bij Herberg Jan, de HEMA en 

Bakkerij Hoetjes. Let op: dit is een leuke cadeautip 

voor de feestdagen. Er is toezicht op de baan dus u 

kunt zelf met een gerust hart plaatsnemen in op het 

terras van de Stube om een glühweintje te drinken. 

TERRAS

Koek-en-zopie in de 
gemütliche StubeIn de gemütliche Stube en op het ruime terras zijn diverse 

koek-en-zopieklassiekers te verkrijgen. Denk maar aan 

snert, glühwein, broodjes worst en warme chocomel. 

De omliggende horeca heeft de handen ineengeslagen 

om schaatsliefhebbers te voorzien van de benodigde 

opwarmertjes. U zult dan ook veel bekende gezichten 

aantreffen in unsere Stube. Vanaf 2 januari zal er in de 

deelnemende horecagelegenheden ook een IJsmenu 

verkrijgbaar zijn. Eerst een uurtje schaatsen en dan 

lekker warm worden onder het genot van een bijpassend 

menu, wie wil dat nu niet? Herberg Jan, Brasserie in ‘t 

Groen, Spijkers, Steakhouse Os, Brasserie Veldt, De Ka-

mer en Keuken met Karakter gaan ervoor zorgen dat het 

u aan niets ontbreekt, zowel tijdens als na het beoefenen 

van een van de oudste Nederlandse volkssporten.

Schaatsbaan in Charles Dickens sfeer

De schaatsbaan telt ruim honderdvijftig vierkante meter. Door de sfeerverlichting, de 

aankleding en de gezellige achtergrondmuziek waan je jezelf in de nostalgische sfeer 

van Charles Dickens. De baan zal van donderdag 20 december tot het einde van de 

kerstvakantie geopend zijn. De openingstijden zijn globaal van 11.00 uur tot 21.00 uur, 

op sommige dagen sluit hij zelfs pas om 23.00 uur. Er wordt veel georganiseerd voor 

jong en oud, denk maar aan akoestische muziek, popkoren, curlingwedstrijden, een 

stamppottenfest en nijntje komt zelfs langs voor de allerkleinsten. Hou voor openingstij-

den en de evenementen de Facebookpagina van Heiloo-on-ice in de gaten en volg de 

berichtgeving in de kranten. Op vrijdag 21 december zal burgemeester Hans Romeijn 

om 15.00 uur de of� ciële openingshandeling verrichten. Zorg dat u erbij bent want hier 

wordt natuurlijk een groot feest van gemaakt voor jong en oud.

Op donderdag de 20ste zijn scholieren van de 

Heilooër basisscholen van harte uitgenodigd 

om gratis te komen schaatsen, zo kun je alvast 

kennismaken met de schaatsbaan waar je in de 

kerstvakantie vast nog heel wat uurtjes zal 

spenderen met je vriendjes en vriendinnetjes. 

Daarna kan je natuurlijk alvast je kaartjes kopen 

in de voorverkoop zodat je een ruime voorraad 

hebt en gelijk de baan op kan als je zin hebt om te 

komen schaatsen. De sportcoach zal binnenkort de 

scholen en sportverenigingen benaderen zodat de 

klassen en teams de baan een uurtje kunnen reser-

veren tijdens de kerstvakantie. Tip van de kerstman: 

overleg even met je juf, meester of coach als dit je 

leuk lijkt, dan komt het helemaal goed.

SCHOLEN EN SPORTVERENIGINGEN

Fijne

Feestdagen

ICEICEICEICEICEICEICEICEICEICEICEICEICEICEICEICEICEICE
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om 15.00 uur de of� ciële openingshandeling verrichten. Zorg dat u erbij bent want hier 

wordt natuurlijk een groot feest van gemaakt voor jong en oud.

Schaatsverhuur

U kunt ter plekke schaatsen huren vanaf de aller-

kleinste maten. Schaatsen huurt u al voor twee euro 

en uw schaatsen zijn tevens je ‘toegangskaartjes’ 

om de baan op te gaan. Het is niet toegestaan 

om uw eigen schaatsen te gebruiken, de baan is 

hiervoor namelijk niet  geschikt. Ook zullen er vanaf 

12 december toegangskaarten voor een uur schaat-

sen verkrijgbaar zijn bij Herberg Jan, de HEMA en 

Bakkerij Hoetjes. Let op: dit is een leuke cadeautip 
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en uw schaatsen zijn tevens je ‘toegangskaartjes’ 

om de baan op te gaan. Het is niet toegestaan 

om uw eigen schaatsen te gebruiken, de baan is 

hiervoor namelijk niet  geschikt. Ook zullen er vanaf 

 

Op donderdag de 20ste zijn scholieren van de 

Heilooër basisscholen van harte uitgenodigd 

om gratis te komen schaatsen, zo kun je alvast 

kennismaken met de schaatsbaan waar je in de 

kerstvakantie vast nog heel wat uurtjes zal 

spenderen met je vriendjes en vriendinnetjes. 

Daarna kan je natuurlijk alvast je kaartjes kopen 

in de voorverkoop zodat je een ruime voorraad 

hebt en gelijk de baan op kan als je zin hebt om te 

komen schaatsen. De sportcoach zal binnenkort de 

scholen en sportverenigingen benaderen zodat de 

klassen en teams de baan een uurtje kunnen reser-

veren tijdens de kerstvakantie. Tip van de kerstman: 

overleg even met je juf, meester of coach als dit je 

leuk lijkt, dan komt het helemaal goed.

Op donderdag de 20ste zijn scholieren van de 

Heilooër basisscholen van harte uitgenodigd 

SCHAATSBAAN

KOEK-EN-ZOPIE

Sfeervolle kerstmarkt
Donderdag 20 december tot en met maandag 24 december kunt u naast het winkel-

aanbod in ’t Loo uw kersthart sneller laten kloppen op de prachtig aangeklede kerst-

markt met maar liefst 60 tot 70 kramen. Op deze gezellige kerstmarkt zijn er behalve 

kerstartikelen ook dagelijkse artikelen te vinden. Denk maar eens aan lekkernijen uit 

alle windstreken, de lekkerste makrelen, de poffertjeskraam, tupperware artikelen om 

de restanten van uw kerstdiner in te bewaren en telefoonhoesjes voor onder de boom. 

Uiteraard treft u er ook een aantal Heilooër ondernemers die naast hun winkel van alles 

aanbieden op de kerstmarkt. Een aantal chalets zijn gereserveerd voor dorpsgenoten 

die divers eten aanbieden: de HEMA verkoopt een lekker broodje HEMA-worst, Bak-

kerij Hoetjes natuurlijk met zijn sappige oliebollen richting oudjaarsdag en keurslagerij 

Burger heeft een special op het menu: overheerlijke HEMA-burgers. De markt begint bij 

Bruna en loopt helemaal door tot Herberg Jan, trek dus maar wat extra tijd uit voor de 

dagelijkse boodschappen.

KERSTMARKT

SCHAATSVERHUUR
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Fijne

Feestdagen
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PODIUMPODIUM

Schaatsbaan in Charles Dickens sfeer

De schaatsbaan telt ruim honderdvijftig vierkante meter. Door de sfeerverlichting, de 

aankleding en de gezellige achtergrondmuziek waan je jezelf in de nostalgische sfeer 

van Charles Dickens. De baan zal van donderdag 20 december tot het einde van de 

kerstvakantie geopend zijn. De openingstijden zijn globaal van 11.00 uur tot 21.00 uur, 

op sommige dagen sluit hij zelfs pas om 23.00 uur. Er wordt veel georganiseerd voor 

jong en oud, denk maar aan akoestische muziek, popkoren, curlingwedstrijden, een 

stamppottenfest en nijntje komt zelfs langs voor de allerkleinsten. Hou voor openingstij-

den en de evenementen de Facebookpagina van Heiloo-on-ice in de gaten en volg de 

berichtgeving in de kranten. Op vrijdag 21 december zal burgemeester Hans Romeijn 

om 15.00 uur de of� ciële openingshandeling verrichten. Zorg dat u erbij bent want hier 

wordt natuurlijk een groot feest van gemaakt voor jong en oud.

Schaatsverhuur

U kunt ter plekke schaatsen huren vanaf de aller-

kleinste maten. Schaatsen huurt u al voor twee euro 

en uw schaatsen zijn tevens je ‘toegangskaartjes’ 

om de baan op te gaan. Het is niet toegestaan 

om uw eigen schaatsen te gebruiken, de baan is 

hiervoor namelijk niet  geschikt. Ook zullen er vanaf 

12 december toegangskaarten voor een uur schaat-

sen verkrijgbaar zijn bij Herberg Jan, de HEMA en 

Bakkerij Hoetjes. Let op: dit is een leuke cadeautip 

voor de feestdagen. Er is toezicht op de baan dus u 

kunt zelf met een gerust hart plaatsnemen in op het 

terras van de Stube om een glühweintje te drinken. 

U kunt ter plekke schaatsen huren vanaf de aller-

kleinste maten. Schaatsen huurt u al voor twee euro 

en uw schaatsen zijn tevens je ‘toegangskaartjes’ 

om de baan op te gaan. Het is niet toegestaan 

om uw eigen schaatsen te gebruiken, de baan is 

hiervoor namelijk niet  geschikt. Ook zullen er vanaf 

 

Op donderdag de 20ste zijn scholieren van de 

Heilooër basisscholen van harte uitgenodigd 

om gratis te komen schaatsen, zo kun je alvast 

kennismaken met de schaatsbaan waar je in de 

kerstvakantie vast nog heel wat uurtjes zal 

spenderen met je vriendjes en vriendinnetjes. 

Daarna kan je natuurlijk alvast je kaartjes kopen 

in de voorverkoop zodat je een ruime voorraad 

hebt en gelijk de baan op kan als je zin hebt om te 

komen schaatsen. De sportcoach zal binnenkort de 

scholen en sportverenigingen benaderen zodat de 

klassen en teams de baan een uurtje kunnen reser-

veren tijdens de kerstvakantie. Tip van de kerstman: 

overleg even met je juf, meester of coach als dit je 

leuk lijkt, dan komt het helemaal goed.

Op donderdag de 20ste zijn scholieren van de 

Heilooër basisscholen van harte uitgenodigd 

SCHAATSBAAN

KOEK-EN-ZOPIE

Sfeervolle kerstmarkt
Donderdag 20 december tot en met maandag 24 december kunt u naast het winkel-

aanbod in ’t Loo uw kersthart sneller laten kloppen op de prachtig aangeklede kerst-

markt met maar liefst 60 tot 70 kramen. Op deze gezellige kerstmarkt zijn er behalve 

kerstartikelen ook dagelijkse artikelen te vinden. Denk maar eens aan lekkernijen uit 

alle windstreken, de lekkerste makrelen, de poffertjeskraam, tupperware artikelen om 

de restanten van uw kerstdiner in te bewaren en telefoonhoesjes voor onder de boom. 

Uiteraard treft u er ook een aantal Heilooër ondernemers die naast hun winkel van alles 

aanbieden op de kerstmarkt. Een aantal chalets zijn gereserveerd voor dorpsgenoten 

die divers eten aanbieden: de HEMA verkoopt een lekker broodje HEMA-worst, Bak-

kerij Hoetjes natuurlijk met zijn sappige oliebollen richting oudjaarsdag en keurslagerij 

Burger heeft een special op het menu: overheerlijke HEMA-burgers. De markt begint bij 

Bruna en loopt helemaal door tot Herberg Jan, trek dus maar wat extra tijd uit voor de 

dagelijkse boodschappen.

KERSTMARKT

SCHAATSVERHUUR



Heiloo-on-ice staat bol van het entertainment. Als u niet wilt of kunt schaatsen is het entertainmentprogramma de moeite waard om toch even een warme chocomel te komen drinken. We trappen af op vrijdag 21 december met een optreden van onze lokale trots waarvan heel Noord-Holland meesnoept tijdens feesten, partijen en kermissen: de band JUS. Van 18.00 uur tot 21.00 uur zetten zij het Looplein op zijn kop. Het 18-koppig dweilorkest de Kinkeluters komt een feestje maken op zondag 23 december en zaterdag 29 december. Wat je op 1 januari hebt gepland kan je nu gewoon annuleren, vanaf 13.00 uur zijn alle inwoners van Heiloo uitgenodigd om elkaar een fantastisch nieuwjaar te wensen tijdens het Heiloo-on-ice nieuwjaarsfeest met werkelijk een knalact. Welke act houden we nog even geheim. Volg onze Facebook-pagina Heiloo on ice en de berichtgeving in de krant voor meer informatie over het gevarieerde programma.

ENTERTAINMENT

KERSTMARKT Hele dag

12:00 uur Schaatsbaan open,

gratis schaatsen scholieren.

18:00 uur Popkoor de Lola’s

DONDERDAG 20 DECEMBER

KERSTMARKT Hele dag

OPENINGSFEEST
15:00 uur Opening door 
burgemeester met artiesten
18:00 uur Optreden JUS

VRIJDAG 21 DECEMBER

KERSTMARKT Hele dag
14:00 uur Caecilia Jeugdorkest

ZATERDAG 22 DECEMBER

KERSTMARKT Hele dag

14:00 uur Nijntje komt 

16:00 uur Bad name band 

18:00 uur Stampottenfest

Kinkeluters dweilorkest

ZONDAG 23 DECEMBER

KERSTMARKT Hele dag
14.00 uur De Troubabroers

MAANDAG 24 DECEMBER

1E KERSTDAG 

11.00 uur Kerst jingles! 

2E KERSTDAG 

11.00 uur Kerst jingles! 

DINSDAG 25 DECEMBER

WOENSDAG 26 DECEMBER

KIDS CURLING
info volgt 

DONDERDAG 27 DECEMBER

OUDJAAR
11:00 tot 18.00 uur
Oliebollen enzo

MAANDAG 31 DECEMBER

NIEUWJAARSFEEST13:00 uur Knalact

MAANDAG 1 JANUARI

IJSMENU
IN DE DEELNEMENDE RESTAURANTS 

WOENSDAG 2 JANUARI
T/M ZATERDAG 5 JANUARI

GLUHWEIN
14:00 tot 16.00 uur
14:00 uur Jazzcombo

ZONDAG 30 DECEMBER

FLUITKETEL CURLING 
14:00 uur Caecilia 
18:00 uur Stappottenfest 
met Kinkeluters

VRIJDAG 28 EN
ZATERDAG 29 DECEMBER

PR
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Voor meer informatie volg        heiloo on ice
en de andere publicaties voor programma updates

..

Herberg Jan, Brasserie in ‘t Groen, Spijkers, 
Steakhouse Os, Brasserie Veldt, 

De Kamer en Keuken met Karakter

Voor meer informatie volg        heiloo on ice


