
 

 
 

 
 
 
Familievoorstelling  

De Beun Heiloo 

 
Zaterdag 2 februari 2019  

15:15 en 20:15 
 
Zondag 3 februari 2019  

12:15 en 15:15 
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Kaarten € 9,- 
 
Kaartverkoop 
Heiloo: Bruna, Primera 

Limmen: Drogisterij Aker 

Online: www.sjth.nl  
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Deze week een  bijlage over 
Stichting Jeugdtheater Heiloo
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a d v e r t e n t i e s

Het pand waarin de Gasterij was gevestigd kan als verloren worden beschouwd.          Aangeleverde foto

Brand verwoest 
Gasterij Nieuw Westert

EGMOND-BINNEN - In de nacht 
van 4 op 5 januari is Gasterij 
Nieuw Westert in Egmond-
Binnen verwoest door brand. 
Het pand waarin de Gasterij was 
gevestigd, een monumentale 
boerderij, kan als verloren wor-
den beschouwd.

De brand brak omstreeks 02.10 
uur uit. In eerste instantie was er 
alleen veel rook te zien, maar later 
sloegen de vlammen uit het dak. 
Rond 04.20 uur was de brandweer 
voornamelijk bezig de bijgebou-
wen te sparen. Uiteindelijk heeft 
de brandweer moeten besluiten 
het pand gecontroleerd te laten uit-

branden. Er zijn geen gewonden 
gevallen. Wel werden omwonenden 
gewaarschuwd voor rookoverlast 
en ‘vliegvuur’ (vonkjes). Deze waar-
schuwing werd rond 07.00 uur inge-
trokken.

• Lees verder bij Regio, op  
pagina 13

Verbinding en respect staan centraal 
in nieuwjaarstoespraak

HEILOO - Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie, op maandagavond 
7 januari, hield burgemeester 
Hans Romeyn in een overvolle 
Witte Kerk zijn nieuwjaarstoe-
spraak. Een toespraak met als 
thema ‘verbinding en respect’.

Een nieuwjaarsreceptie in één 
van de nog 355 zelfstandige gemeen-
ten die Nederland kent per 1 januari 
2019. “Wij zijn er trots op van die 
club gemeenten deel uit te kunnen 
maken en zullen ook het komende 
jaar er weer hard aan werken om 
dat bestaansrecht te bewijzen, ove-
rigens in goede samenwerking. 
Ambtelijk doen we dat, u weet dat, 
in één organisatie met de gemeen-
ten Bergen, Uitgeest en Castricum. 
Bestuurlijk ook binnen de regio 
Alkmaar en allerlei andere samen-
werkingsverbanden en gemeen-
schappelijke regelingen. Op die 
manier zijn we met velen aan elkaar 
en met elkaar verbonden. En dat is 
ook goed vind ik”, aldus de burge-
meester.

In de toespraak ging het verder 
over verbinding en respect. Dat 
thema was de burgemeester, zoals 
hij zelf zei, zomaar in zijn handen 
gevallen door een privébezoekje, 
met vrouw, dochter en kleinzoons 
aan Artis. De twee kleinzoons die 

na het bezoek aan de dierentuin 
in de auto hand in hand in slaap 
waren gevallen lieten volgens de 
burgemeester broederliefde zien. 
Vertederend, intiem maar ook zeker 
verbindend.

Burgemeester Hans Romeyn houdt zijn nieuwjaarstoespraak in 
de Witte Kerk.      Foto: STiP Fotografie

Heiloo voor Elkaar brengt 
kleur op de schaatsbaan

HEILOO - De tijdelijke schaats-
baan op het Looplein was een 
groot succes. Op de laatste ope-
ningsdag ging letterlijk het dak 
eraf en werd er in de openlucht 
geschaatst. 

De groep Heiloo voor Elkaar 
helpt vluchtelingen in Heiloo en 
bracht vorige week extra drukte 
op de schaatsbaan. De jongeren 
die huiswerkbegeleiding krijgen, 
waren vrij en verdienden in hun 
vakantie wel een schaatsverzetje. 

Voor ze de baan opgingen, geno-
ten ze eerst van chocolademelk bij 
Herberg Jan. Daarna werden de 
ijzers ondergebonden. Voor deze 
vluchtelingjongeren een span-
nend en speciaal gebeuren: in hun 
geboorteland wordt immers niet 
geschaatst. De schaatskernploeg 
zal echter nog even op hen moeten 
wachten. Volgende week moeten ze 
eerst weer naar school. Heiloo voor 
Elkaar zorgt dan voor de dagelijkse 
huiswerkbegeleiding in de biblio-
theek.

De schaatskernploeg moet nog even wachten, maar plezier  
hadden de jongeren wel.        Aangeleverde foto

 
Workshop vloggen
HEILOO - Kijk je ook zo graag naar vlogs, en wil je zelf leren hoe dat 
moet? En ben je 10 jaar of ouder? 

Op zaterdag 12 januari van 14.30 tot 17.00 uur word je op weg geholpen 
met filmen en monteren. Dat doen we in tweetallen, met iMovie op de 
iPad. Heb je zelf een iPad met iMovie, dan neem je die natuurlijk mee.  
Of je kunt er eentje lenen van de bibliotheek. Geef je snel op via  
www.bibliotheekheiloo.nl, er is maar ruimte voor 10 deelnemers.

Winkelcentrum ‘t Loo & Het Hoekstuk

RUNDER
GEHAKT

2 X 500GRAM VOOR

€ 6,95
MAALTIJD VAN 

DE WEEK

BAMI
MET SATÉ

PORTIE  € 5,50

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

opbrengst!
heiloo@vanderborden.nl  |  072 535 10 00  |  vanderborden.nl
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AUTOMOBIELBEDRIJF 
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.
KENNEMERSTRAATWEG 189 1851 BE  HEILOO
T 072 5331818  | info@toyota-heiloo.nl | www.toyota-heiloo.nl

TOYOTA YARIS AUTOMAAT € 16.950,-*
1.5 Hybrid Aspiration 5-drs

zilver metallic, ’17, 35.712 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, elektr.
ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd), climate control, cruise 
control, Toyota Safety Sense, parkeerhulp-
camera achter, Bluetooth, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, 
CV met AB, touchscreen 
radio/cd-speler, audio- 
en telefoonbediening 
op stuurwiel, in 
hoogte en diepte 
verstelbaar lederen 
stuurwiel, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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N

control, Toyota Safety Sense, parkeerhulp-
camera achter, Bluetooth, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, 
CV met AB, touchscreen 

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA AYGO 5-DRS € 12.450*
1.0 VVT-i X-Play

zwart metallic , ’18, 6.110 km, ABS, VSC, TRC, 8 airbags, elektr.
ramen voor, elektr.spiegels, start/stop systeem, radio/AUX/USB, 
lichtmetalen velgen, Bluetooth, toeren-
teller, CV met AB, airconditioning, in 
hoogte verstelbare bestuur-
dersstoel, snelheidsbegren-
zer, audiobediening op 
stuurwiel, parkeercamera 
achter, multimediascherm, 
etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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ramen voor, elektr.spiegels, start/stop systeem, radio/AUX/USB, 
lichtmetalen velgen, Bluetooth, toeren-
teller, CV met AB, airconditioning, in 
hoogte verstelbare bestuur-
dersstoel, snelheidsbegren-

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA AYGO 5-DRS € 8.950,-*
1.0 VVT-i X-Play

blauwmetallic, ’15, 62.117 km, ABS, VSC, TRC, 8 airbags, elektr.
ramen voor, elektr.spiegels, start/stop 
systeem, radio/AUX/USB, Bluetooth, 
toerenteller, CV met AB, aircondi-
tioning, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, snelheids-
begrenzer, audiobediening 
op stuurwiel, parkeerca-
mera achter, multimedia-
scherm, etc. 

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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ramen voor, elektr.spiegels, start/stop 
systeem, radio/AUX/USB, Bluetooth, 
toerenteller, CV met AB, aircondi-
tioning, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, snelheids-

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA YARIS 5-DRS € 13.950,-*
1.0 VVT-i Comfort airco

donkergrijs metallic, ’18, 7.708 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd), airconditioning, 
dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen velgen, mistlampen voor, 
in hoogte verstelbare bestuurders-
stoel, centrale vergrendeling 
met afstandsbediening, ra-
dio/cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
stuurwiel, mistlam-
pen voor, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

O
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dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen velgen, mistlampen voor, 
in hoogte verstelbare bestuurders-
stoel, centrale vergrendeling 
met afstandsbediening, ra-
dio/cd-speler, audio- en 

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA YARIS 5-DRS € 13.950,-*
1.0 VVT-i Comfort airco

zwart metallic, ’18, 7.148 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd), airconditioning, 
dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen velgen, mistlampen 
voor, in hoogte verstelbare bestuur-
dersstoel, centrale vergrendeling 
met afstandsbediening, radio/
cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
stuurwiel, mistlampen 
voor, etc.  

* RIJKLAARPRIJS!
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voor, in hoogte verstelbare bestuur-
dersstoel, centrale vergrendeling 
met afstandsbediening, radio/

* RIJKLAARPRIJS!

I
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FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

TOYOTA YARIS 5-DRS  € 13.950,-*
1.0 VVT-i Comfort airco

bronsgrijs metallic, ’17, 22.558 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd), airconditioning, 
dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen 
velgen, mistlampen voor, in hoogte ver-
stelbare bestuurdersstoel, centrale 
vergrendeling met afstands-
bediening, radio/cd-speler, 
audio- en telefoonbedie-
ning op stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
stuurwiel, mistlampen voor, 
etc.stuurwiel, mistlampen 
voor, etc.

€ 12.950,-* O
C
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dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen 
velgen, mistlampen voor, in hoogte ver-
stelbare bestuurdersstoel, centrale 
vergrendeling met afstands-

S
I
O
N

FABRIEKS-
GARANTIE2 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!

Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken
> Nieuwe APK
> Onderhoud
> Benodigde reparaties/vervangingen
> Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
> Poetsen
> 30 euro brandstof
> Tenaamstellen
> Uitgebreide garantie

 
 

JERUZALEM 
 

Geschiedenis van een verdeelde stad 
 

Een serie van acht ochtenden in de Kleine Kapel 
van de Willibrordusstichting in Heiloo 
 
 start 25 oktober 2018 
 
voor meer informatie: 

Cornelis Jonkman 
Italia Classica 
www.italiaclassica.nl 

 

 

De oude Grieken
Geschiedenis, literatuur,  
mythologie, filosofie en kunst

Een serie van acht ochtenden 
in de Kleine Kapel van de  
Willibrordusstichting in Heiloo

Start 24 januari 2019

Voor meer informatie:
Cornelis Jonkman,  
Italia Classica 
www.italiaclassica.nl

 
 

JERUZALEM 
 

Geschiedenis van een verdeelde stad 
 

Een serie van acht ochtenden in de Kleine Kapel 
van de Willibrordusstichting in Heiloo 
 
 start 25 oktober 2018 
 
voor meer informatie: 

Cornelis Jonkman 
Italia Classica 
www.italiaclassica.nl 

 

 

 
 

De oude Grieken 
 

Geschiedenis, literatuur, mythologie, 
filosofie en kunst 
 

Een serie van acht ochtenden in de Kleine 
Kapel van de Willibrordusstichting in Heiloo 
 

 start 24 januari 2019 
 

voor meer informatie: 
Cornelis Jonkman 
Italia Classica 
www.italiaclassica.nl 

 

 

Zeeweg 52 - Egmond aan Zee 
zuiderduin.nl

Bob en de 
Blue Band

Zondag 13 januari om 16.00 uur   
Zaal open: 15.30 uur   Entree: € 5,- p.p.

        Legitimatie verplicht!

BLARENBAL

Maandag gesloten. dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.30
zondag vanaf 12.00 uur

Voor kof� e, lunch, borrel en diner.

Eten en 
drinken 
op het plein

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

Gratis bezorging in Heiloo en Limmen (voor Limmen: vanaf € 20,00)
VANAF NU OOK ONLINE BESTELLEN MOGELIJK

  Tel. 06-5708 3774 en kijk voor meer heerlijke gerechten op
onze website www.plazacinco.nl/thuisgemak

Shared dining 
gerechten geserveerd in 3 gangen 

om samen te delen ma. t/m do. € 21,50 
weekend € 26,50

NIEUW JAAR
NIEUW       MENU

2E MENU GRATIS

STUNTAANBIEDING
Bungalowpark Libra Ommen

Te huur nog enige bungalows in het 
hoogseizoen  € 375,- p.w. incl.

 Zwembad en recreatieteam aanwezig
April, mei, juni, sept. en herfst vakantie 

€ 175,- p.w. incl.
Folders: 0529-457224

 
Stempels
îî  
îî
îîî 
îîîîî
îî

   Spaaractie januari 2019 
week 2   Eierkoeken € 4,07 
Week 3   Royale Ontbijtkoek   € 4,07
Week 4   Speculaasjes € 4,89
Week 5   Appelkruimel Vlaai € 8,76
Maandaanbieding  Koolhydraatarm Brood half  € 2,58
 
 

Spaar voor een gratis  
Koffie pakket t.w.v. 12,57

www.bakkerijputter.nl

Like ons op facebook
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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 in 1964 geboren op de Westerweg in Alkmaar waar ik tot 
mijn 22ste mijn jeugd heb doorgebracht. Daar kwam ik ook mijn 
huidige vrouw tegen die in Heiloo woonde. Na twee jaar samenwo-
nen hebben we daar een huis gekocht.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Mijn passie was altijd al bezig zijn met sport, na 25 jaar Alkmaarse 
Courant kreeg ik de mogelijkheid om een carrièreswitch te maken. 
Ik ben een hbo-studie gaan volgen bij Overloadworldwide en ben 
me gaan toespitsen op Personal Training/Medisch Fitness, daar ga 
ik nu mijn beroep van maken.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten? 
Mijn helaas overleden schoonvader. Een mooie, nuchtere, relative-
rende kerel waar ik hele fijne gesprekken mee kon voeren.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering? 
Het dag en nacht voetballen op het veldje bij het Nassauplein en op 
de schoolpleinen in de buurt.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Bij het Maalwater staat een bankje waar je een breed uitzicht hebt 
over de weilanden en de boerderijen richting Egmond aan Zee, in 
de zomer een absolute aanrader en ontstresser.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 
Eigenlijk nergens voor, ik heb te lang nachtdiensten moeten 
draaien. Ik ben blij dat ik momenteel weer een gewoon normaal 
ritme heb, dus laat mij maar liggen.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? 
Dat was het advies van twee kwieke oudere dames en dat was 
simpelweg: niet meer achterom kijken. Makkelijk gezegd, maar het 
werkt uitstekend.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je? 
Dat ik binnenkort mijn eigen bedrijf start als Personal Trainer. Nu 
ik bijna mijn studie heb afgerond sta ik te popelen om mensen 
fit en vitaal te coachen of pijnvrij te laten bewegen. Ik geloof dat 
iedereen een bepaalde prestatie levert, ik help waar nodig ook met 
het concreet maken van doelen. Ik kijk ernaar uit mensen te bege-
leiden en te kijken wat voor potentieel erin verscholen ligt.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was? 
Heiloo is een prachtige gemeente, mooi groen en dicht bij bos en 
strand, alleen dat ellendige spoor en de talloze bulten in de wijken, 
daar zijn we naar mijn mening wel een beetje in doorgeslagen. Het 
is niet realistisch maar daar zou ik graag wat aan doen.

10. De persoonlijke vraag van Kees Mol:
‘We kennen elkaar als ouders van de Radboudschool en als 
supporter van Forresters en AZ. Na 25 jaar bij de Alkmaarse 
Courant gewerkt te hebben ben jij nu met een HBO-opleiding bij 
Overloadworldwide bezig. Kan je daar wat meer over vertellen en 
wat wil je hiermee bereiken?’ 

Beste Kees, Overloadworldwide is een opleiding die alle aspecten 
bevat om op de juiste en verantwoorde manier training te geven. 
Jarenlang opgedane kennis bij diverse experts en een achtergrond 
als sportfysiotherapeut en krachttrainer bij het Nederlands Korps 
Mariniers vormen de basis van het Overload Certification Program. 
Overload biedt alles wat nodig is om je te kunnen onderscheiden in 
de wereld van de fysieke training. Overloadworldwide staat vooral 
bekend om het leveren van ongekende resultaten in zeer korte tijd. 
Binnenkort ga ik voor mezelf beginnen en kan ik deze kennis in de 
praktijk brengen.

Ik geef de vragen door aan Nel van Beek. Mijn vraag is: 
‘Beste Nel, we kennen elkaar al heel wat jaren en ik weet dat je je 
ook al jaren inzet voor het Rode Kruis, zou je daar iets meer over 
willen vertellen?’

Tien vragen aan...

Rick 
Romeijn

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. 09.00 -  17.00 uur 
di. 09.00 - 17.00 uur
wo. GESLOTEN 
do. 09.00 - 12.00  
vr. 09.00 - 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 
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Vervolg van de voorpagina:

Nieuwjaarstoespraak
Ook stond in december 2018 het 

thema verbinding centraal tijdens de 
verkiezing voor de ondernemers- en 
ondernemingsprijs. En laten we niet 
vergeten dat een mooi voorbeeld 
van het met elkaar naar verbinding 
zoeken en vinden de schaatsbaan 
was die de afgelopen weken op het 
Looplein heeft gestaan. Dit alles in 
goede samenwerking tussen een 
groot aantal ondernemers. Naast 
de ondernemers binnen ons dorp 
die een bijdrage hebben geleverd 
aan de zaken die in ons dorp gebeu-
ren zijn er ook de vele vrijwilligers 
die zich voor ons allemaal inzetten, 
en zo ook voor verbinding zorgen. 
Maar ook zeker ons respect verdie-
nen.

De burgemeester sloot zijn toe-
spraak af, kijkend naar de foto met 
daarop de twee kleine handjes van 

zijn kleinzoons, met de woorden: 
“Dames en heren, als je dan nog 
eens naar deze kleine handjes kijkt 
die met elkaar zijn verbonden, dan 
legt dat toch ook een grote verplich-
ting op ons allemaal om ervoor te 
zorgen dat zij ook recht hebben op 
een mooie toekomst, op een mooi 
Heiloo! Die warmte, die verbinding, 
dat respect wens ik u, wens ik ons 
allen toe! Ik wens u, nogmaals, 
namens de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wet-
houders een gezond, gelukkig en 
voorspoedig 2019!!”

Voor de volledige tekst van de 
toespraak van burgemeester Hans 
Romeyn verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente: www. 
heiloo.nl

Tekst: Yvonne van Stiphout

Extra voorstelling: Op Maarten! 

Een toost op Maarten van Roozendaal
HEILOO - Ruim vijf jaar na 
zijn dood is het tijd om leven 
en werk van Maarten van 
Roozendaal te bewonderen. Hij 
is er niet meer, maar zijn liedjes 
zullen natuurlijk eeuwig blijven 
bestaan. 

Bekend en minder bekend werk 
van deze veelzijdige liedkunste-
naar passeren de revue, uitgevoerd 
door mensen die hem na stonden. 
Een eerbetoon is het. Een toost. Op 
Maarten! Met Egon Kracht, Marcel 
de Groot, Jan-Paul Buijs, Paul de 
Munnik, Hans Sibbel, Wilko Sterke, 
Lucretia van der Vloot, Jeroen 
Zijlstra. De regie is in handen van 
Eva Bauknecht. Het wordt genie-
ten van Maartens werk! Maarten is 
geboren in Heiloo, dat terugkomt 
in zijn teksten. Zijn vader werkte 
als psychomotorisch therapeut bij 
de Willibrordusstichting. Het is dus 
niet meer dan logisch dat de pre-
mière van ‘Op Maarten!’ plaatsvindt 
in de Cultuurkoepel.

De voorstelling vindt plaats op 
zondag 27 januari 2019. De middag-
voorstelling is reeds uitverkocht, 
voor de avondvoorstelling zijn nog 
kaarten beschikbaar. Aanvang: 

20.15 uur. Kaarten: €25,-. Wacht 
niet te lang met kaarten bestel-
len, ook deze voorstelling kan 
zomaar snel uitverkocht zijn. www. 
cultuurkoepelheiloo.nl.

De liedjes van Maarten zullen blijven bestaan.    Foto: Jeanette Kempers

 
Nieuwjaarsconcert Harmonie Caecilia met 
Jeugdtheater Heiloo

HEILOO - Op zaterdagavond 12 januari 2019 geeft de Heilooër Harmonie 
Caecilia haar traditionele nieuwjaarsconcert in de Cultuurkoepel in 
samenwerking met Stichting Jeugdtheater Heiloo.

Harmonie en Jeugdtheater voeren samen een aantal nummers op uit de 
musical ‘Het Griezel Hotel’. Het Jeugdtheater brengt hieruit ook zelfstan-
dig enkele zang- en dansnummers. Een voorproefje dus van de complete 
musicaluitvoering in februari. Daarnaast verkent Caecilia verder de 
wereld van de fantasie met sfeervolle muziek van onder meer Grieg (Peer 
Gynt) en Kurt Weill. Ook kunt u luisteren naar het aanstekelijke Gulliver’s 
Travels, een muzikaal reisverslag langs dwergen, reuzen en wonderlijke 
paarden. Dit alles onder leiding van dirigent Zoran Rosendahl.

Aanvang zaterdag 12 januari om 20.15 uur. Locatie: Cultuurkoepel, 
Kennemerstraatweg 464 te Heiloo. Toegangsprijs € 12,50, donateurs  
€ 7,50, kinderen tot 12 jaar € 2,50. Voorverkoop van kaarten bij Primera in 
Het Hoekstuk en VVV Heiloo aan de Olvendijk 2. Reserveren van kaarten 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl en kaartverkoop@caecilia-heiloo.nl.

Heilooër Harmonie Caecilia geeft 12 januari een nieuwjaarscon-
cert in de Cultuurkoepel.         Foto: Aart Swolfs
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50%
kortingkorting

Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

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

• ca. 4.000 verschillende profielen  
in hout en aluminium

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

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

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

Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

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

• ca. 4.000 verschillende profielen  
in hout en aluminium

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

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

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

•  Groot assortiment merk monturen
met kortingen van 20 tot 60%!
Dit geldt ook voor kinderbrillen.

•  Monturen in de OP=OP design
collectie krijgt u cadeau*.
U betaalt alleen de brillenglazen
van ZEISS.

•  De zorgvergoeding regelen wij
direct voor u. Daarover hoeft u
zich geen zorgen te maken.

• Bij ons is parkeren gratis!

*  Gratis merkmontuur uit de OP=OP collectie en genoemde voordeelpercentages gelden alleen bij aankoop, tijdens de actieperiode, van een bril met glazen op sterkte.

ONZE PRIJZEN GAAN ERAAN!

* Gratis merkmontuur uit de OP=OP collectie en genoemde voordeelpercentages gelden alleen bij aankoop, tijdens de actieperiode, van een bril met glazen op sterkte.atis merkmontuur uit de OP=OP collectie en genoemde voordeelpercentages gelden alleen bij aankoop, tijdens de actieperiode, van een bril met glazen op sterkte.

ONZE PRIJZEN GAAN GAAN G

GRATIS
MERKMONTUUR

OP=OP
C O L L E C T I E 

*

Van 2 januari tot en met 16 februari 2019 

Zonneveld Optiek B.V. 
Stationsplein 24, 1851LN Heiloo

Tel. (072) 533 12 75

www.zonneveldoptiek.nl
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Naast de podotherapeuten die werkzaam zijn bij Podotherapie 
Heiloo zijn er ook vier medisch pedicures aanwezig. Deze pedicu-
res zijn in het bezit van een aantekening diabetische en reuma-
tische voet of zijn medisch pedicure. Deze pedicures, Astrid de 
Bree, Marit Geijteman, Miranda Zeestraten en Rachelle Bruin, zijn 
tevens geregistreerd bij Provoet, Procert Kwaliteitsregister en 
HONK.

Risicovoeten
Een pedicurebehandeling is soms gewoon lekker maar soms ook pure 
noodzaak. Voor voeten die wat meer risico lopen zoals bij reuma, diabe-
tes (suikerziekte) en vaatproblematiek, is het nodig dat de pedicure een 
extra opleiding heeft gedaan om zich verder te kunnen verdiepen in de 
risicovoeten. De pedicures bij Podotherapie Heiloo zijn intern opgeleid 
om ook de moeilijkere problemen te behandelen. De medisch pedicures 
bij Podotherapie Heiloo werken in de praktijk nauw samen met de podo-
therapeuten Susan Verdegaal en Judith Poel. Hierdoor kan er bij proble-
men snel geschakeld worden. De pedicures kunnen ook nagelbeugels 
toepassen bij regelmatig ingegroeide nagels. De nagelbeugel corrigeert 
de nagel tijdens het groeien, zodat de nagelrand niet meer in de nagelwal 
geduwd wordt. Ook kunnen zij een orthese maken bij een steeds terug-
kerende likdoorn op of tussen de tenen. Een orthese is een hulpmiddel 
van siliconen dat ervoor kan zorgen dat de tenen tijdens het lopen rech-
ter blijven en niet verder kunnen vergroeien. Bij vergroeiing is er kans op 
een zogenaamde klauwteen en ontstaan er vaak likdoorns op de tenen. 
Daarnaast behandelen de pedicures ook lastigere nagels. Wanneer een 
nagel gedeeltelijk of geheel los heeft gelaten, heeft deze begeleiding nodig 
bij het groeien. In sommige gevallen wordt de nagel naar het uiteinde toe 
aangebouwd, zodat deze niet in de huid groeit. Deze aanbouw noemt men 
een onychoplastie. Ook eeltplekken kunnen behandeld worden door de 
dames. Voor sporters is er de medisch pedicure sport, zij heeft meer ken-
nis over huid- en nagelklachten in combinatie met sport.

Vergoeding
Bij mensen met diabetes geldt in veel gevallen een vergoeding uit de basis-
verzekering via HONK (Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland) of 
via de aanvullende verzekering. Bij mensen met reuma geldt in veel geval-
len een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Wanneer u uw voeten 
wilt laten verzorgen door een van de medisch pedicures kunt u telefo-
nisch contact opnemen voor een afspraak in Heiloo of Akersloot. Er is 
geen wachtlijst en veelal kunt u binnen één week terecht.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Podotherapie Heiloo
Al uw voetzorg onder ��n dak

Op de stoel Ruben Wijker. Daarachter v.l.n.r.: Marit Geijteman, Miranda 
Zeestraten en Astrid de Bree.                 Foto: STiP Fotografie

Adresgegevens Heiloo:
Nijverheidsweg 31J, 1851 NW Heiloo; telefoon: 072-5325555; 

website: www.podotherapieheiloo.nl

Adresgegevens Akersloot:
Churchillplein 1, 1921 ET Akersloot. 

(Voor afspraken en informatie zie telefoonnummer Heiloo).

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

COLUMN

Michiel Ullers

Gek eigenlijk dat 31 december zo’n 
ijkmoment is. Ben je net lekker 
bezig, dan is ineens het jaar voorbij 
en moet je weer opnieuw beginnen. 
Het jaar afsluiten, de balans opma-
ken en alles afronden om 1,5 week 
later, begin januari, weer opnieuw 
te beginnen. Raar eigenlijk, want 
alles gaat toch gewoon door? En 

ook niet alles is zo. Het schooljaar 
loopt anders en ook het sportjaar 
(hockey) loopt van september tot 
juni. Kortom, waarom dus ineens 
in december het jaar afsluiten en in 
januari opnieuw beginnen? Kunnen 
we 2018 niet even doorzetten, via 
bijvoorbeeld ‘blessuretijd’? Voor 
hockeyvader was 2018 een mooi 
jaar en dus zet ik 2018 graag nog 
even door. De 4e man geeft voor 
Hockeyvader minimaal twee maan-
den blessuretijd aan, dus ga ik nog 
even door met 2018 (wat jullie 2019 
noemen).

En dan moet je ineens ook nog 
nadenken over goede voornemens 
of ‘uitdagingen’. Hoezo? Dat kan 
toch het hele jaar? Heeft hockeyva-
der dan nog uitdagingen komend 
jaar? Genoeg, maar op korte termijn 
staat er een grote uitdaging op het 
programma, namelijk meedoen 
aan de strandrace Egmond-Pier-

Egmond. 38 km fietsen op het 
strand in (te) strakke fietskleding 
met 4.000 andere ‘fietsgekken’. 
Altijd al een keer willen doen en 
nu is het zover. Zwoegen door het 
mulle zand, de pier aantikken en het 
hele eind weer terug. En het is de 
bedoeling om dat in ongeveer 2 uur 
te doen (voor hockeyvader dan). 
Dat wordt nog een hele uitdaging.

En verder dit jaar? Zelf hockeyen, 
coachen, trainen, werken, aan-
dacht voor het gezin, vakanties etc. 
Kortom, heel veel… wat ik eigenlijk 
afgelopen jaren ook gedaan heb. Ik 
ga dus nog even door met 2018 in 
de blessuretijd en wellicht nog ver-
lengingen ook om in september aan 
de penalty’s te beginnen. Dan kun-
nen we zo naar 2020 doorschuiven 
(omdat dit zo’n lekker getal is). Ik 
wens iedereen een goed en gezond 
2018 in de blessuretijd.

Blessuretijd 2018

Gestolen schilderij overhandigd  
aan kunstenares

HEILOO - De Historische 
Vereniging Heiloo heeft een van 
de in november uit Willibrord 
Business Centrum gestolen 
kunstwerken overhandigd aan 
kunstenares Jolanda Verduin. 
Er mist nu nog één schilderij.

Op Tweede Kerstdag zag Josta 
de Graaf hoe voor de deur van 
Historisch Museum Heiloo een 
tas met inhoud werd neergelegd. 
Omdat het die dag erg druk was 
met bezoekers, is later bekeken 
wat er precies in de tas zat. De ver-
rassing bleek groot toen daar een 
van de kunstwerken van Jolanda 
Verduin uit tevoorschijn kwam. 
Samen met andere kunstwerken 
was het eind november gestolen uit 
het Willibrordus Business Centrum. 
Een aantal van de kunstwerken van 
Jolanda kwam al eerder op mysteri-
euze wijze weer terecht. 

In de tas zat niet alleen het ont-
brekende kunstwerk, maar ook 
een prachtige 3D-kaart met daarin 
oprechte excuses van de dader, 
alsmede een tekening van de 
Vischmarkt in Leiden én een prach-
tige tekening waarvan niet helemaal 
duidelijk is wie daar de maker van 
is. Jolanda: “Ik ben heel blij dat het 
kunstwerk weer terecht is. Een echt 
kerstcadeautje! Ik ga niet uit van 

boze opzet.”

Van de gestolen kunstwerken 
mist er nu nog eentje. Jolanda 
hoopt dat dit ook gauw gevonden 

wordt. Jaap de Graaf van Historisch 
Museum Heiloo: “Wij stellen ons 
graag beschikbaar als intermedi-
air om ook dit kunstwerk terug te  
krijgen!”

Josta de Graaf (rechts) overhandigt het gestolen kunstwerk aan 
Jolanda Verduin.         Aangeleverde foto

 
Dansmiddagen voor jong en oud
HEILOO - Stichting Trefpunt Heiloo en Oud-Standing Heiloo organiseren 
dansmiddagen voor jong en oud. De dansmiddagen vinden plaats in Cultureel 
Centrum De Strandwal in Heiloo. Henk Vasbinder of ‘De Singeltjesklubb’ 
begeleiden de middag met livemuziek of ‘ouderwets’ plaatjes draaien (all-
round repertoire, van achtergrond- tot dansmuziek). Beleef de muziek van 
vroeger en ga terug naar de sfeer van toen!

Praktische informatie over de dansmiddagen  
Data: zondag 13 januari, 24 februari, 31 maart, 12 mei en 30 juni. Tijd:  
14.00 - 17.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur). Locatie: Cultureel Centrum  
De Strandwal (naast restaurant Keuken met Karakter). Kosten: € 7,50 p.p. 
(incl. een consumptie en een hapje). Voor meer informatie: Trefpunt Heiloo, 
telefoon (072) 533 12 97.

Aangeleverde foto
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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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VOLOP GROENE 
& BLOEIENDE

PLANTEN

Div. VOORJAARS-
BOLLEN

PRACHTIGE
PALM 

14,99

5,-

KERSTBOOM ERUIT, GROEN ERIN!

MESSCHERPE
PRIJZEN!

STUNT

1.99
3 VOOR

12 CM
POT

 PERSONEEL GEZOCHT, INTERESSE?   VRAAG NAAR
                                                     JOHAN OF KITTY!

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

ALBERT HEIJN 
3-gangen 

keuzemenu
€ 42.50 

(2e menu 
is GRATIS)
Ook tijdens de

lunch te gebruiken!

HIGH
TEA

2e PERSOON 
GRATIS
€ 29,50

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

BRASSERIE IN ‘t 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

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

‘SUPER TUESDAY’
IEDERE DINSDAG

4-GANGEN € 20,95

‘SUPER MONDAY’
KAASFONDUE & EEN SOEPJE

€ 20,95

Gevogelte mousse met confit  
de canard en eendenlever met 

stoofpeertjes
**

Gebakken tarbotine met  
wilde spinazie, roseval aardappel  

en bearnaise saus
**

IJsbombe met kaneelijs en vanille  
met praline cookie dough en  

gezouten karamel

Weekmenu 3-gangen e 28,50
9 t/m 15 januari

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

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

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

Zin om ons te helpen? Voor meer info mag je mailen 
naar: stichtingxopx@hotmail.nl of kom langs!

LEKKER LEZEN…
Alle boeken de hele  
maand januari  
HALVE PRIJS!

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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Een nieuw jaar, dus laten we 
beginnen met een mooie acti e:

Spareribs
Onbeperkt spareribs 
met saus, friet en 
salade voor maar
OP=OP!! € 16.00

Kijk voor ons weekmenu op www.tumi.nlWillibrordus Business Centrum, 
Kennemerstraatweg 464,
tel 072-5330175, Heiloo

Franse taal leren?
Alliance Française Alkmaar

Start 7, 9 en 10 januari 2019

Voor beginners - speciale aanbieding
Alle niveaus/kleine groepen 

in Alkmaar

Informatie/inschrijving/test 
7 januari Wijkcentrum Overdie

van 18.00 - 20.00 uur

www.afpb.nl/alkmaar
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culturele
agenda

       Heiloovan

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

NIEUWJAARSCON-
CERT – HEILOOËR 
HARMONIEORKEST 

CAECILIA ONTMOET ST. 
JEUGD THEATER HEILOO
Een programma dat uw fantasie te 
boven gaat.

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

12
jan

GRATIS KOEPEL KEUZE: 
ED STRUIJLAART – 
AANGENAAM

Het beste uit zijn theatervoorstel-
ling “Gitaarmannen: van Clapton 
tot Sheeran”. Reserveren (€ 1,-) 
wenselijk.

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

18
jan

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN - 
MUZIEKTHEATER

MAARTJE EN KINE MET 
VIBRATO
In Vibrato! willen Maartje & Kine 
weten waarom de wereld zo heftig 
vibreert, hoe liefde zo snel kan om-
slaan in haat, en vertrouwen in angst. 
Van accordeon naar viool, van piano 
naar banjo en van zingende zaag 
naar basbalalaika.
Aanvang 20.15 uur

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

10
jan

MUZIEKTHEATER-
GROEP SCALA 
Masterclass ‘The Wizz’. 

Openbare voorstelling- gratis. 
Aanvang 20.00 uur

❯THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Kaarten; scala.masterclass@gmail.com

14
jan

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN - 
CABARET

ERIK VAN MUISWINKEL 
MET “DE OPLOSSING”
Na zijn succesvolle optreden in 2017 
is hij terug met zijn nieuwe voorstel-
ling: De Oplossing. In De Oplossing 
gooit Erik van Muiswinkel alle ramen 
en deuren open en speelt, gist en 
vergist zich, en zorgt voor een the-
ateravond waar je zo snel mogelijk 
opnieuw heen wilt. 
Aanvang 20.15 uur

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

16
jan

ROTARY CLUB HEILOO  
FILM. THE LEISURE 
SEEKER

Ella en John hebben samen een 
prachtig leven gehad. Nu ze beiden 
ernstig ziek zijn, verlangen ze naar 
een laatste avontuur. Met hun oude 
camper, The Leisure Seeker, ont-
vluchten ze de benauwende bemoei-
enis van hun dokters en volwassen 
kinderen. Helen Mirren (The Queen) 
en Donald Sutherland (JFK) schitte-
ren in The Leisure Seeker. Aanvang 
20.00 uur

❯THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Kaarten; secretariaatrcheiloo@gmail.com

15
jan

Stationsweg 61, Heiloo  
www.allemanmode.nl

Jeans • Business • Casual • Shoes

div. PULLOVERS
50% KORTING
o.a. Calvin Klein, State of Art

div. BROEKEN/JEANS 
50% KORTING
o.a. Roy Robson, Benvenuto, Pierre Cardin

div. SCHOENEN
50% KORTING
o.a. PME, Floris van Bommel

div. KOSTUUMS 
40% KORTING
Roy Robson

div. COLBERTS
50% KORTING
o.a. Roy Robson, Cavallaro, Stones

div. JACKS/JASSEN 
50% KORTING
o.a. Cavallaro, Museum

Keer op Keer opkikkers 
december

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

De opkikkers van de maand 
december zijn gegeven aan: 
Mevrouw I. Woudstra (donatie voor 
een familie in Kekeran/Lombok); 
Harmonieorkest Caecilia Heiloo; 
Fietsen voor ALS (de heer Joost van 
de Kuip). Ook TIOS gym- en dans-
vereniging in Limmen ontving een 
van de opkikkers.

Onder het motto ‘Plezierig spor-
ten in je eigen dorp’ verzorgt TIOS 
Limmen sinds 1958 turn- en dans-
lessen. Met inmiddels 14 groe-
pen, waaronder Breakdance en 
Dancehall, is er voor iedereen die 
op een plezierige wijze wil turnen of 
dansen wel iets bij TIOS te vinden. 
Eén groep verdient extra aandacht: 

het gymmen voor jongens. Sinds het 
seizoen 2018-2019 is er een aparte 
groep voor jongens vanaf 6 jaar. Zo 
kunnen zij op een speelse manier 
met de gymsport kennismaken o.l.v. 
Falko de Graaf en assistent Jesse 
Oomen. Bij TIOS Limmen worden 
de lessen gegeven door uitstekende 
docenten. Kom kijken en sporten, 
u bent van harte welkom! TIOS 
Limmen: voor plezierig sporten in 
uw eigen dorp. Kijk op www.tios-
limmen.nl voor alle informatie.

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

Gym- en dansvereniging TIOS uit Limmen ontving een van de 
opkikkers.          Aangeleverde foto

 
Tips en trucs in het 
Tabletcaf� 

HEILOO - Op dinsdag 15 janu-
ari van 11.00 - 12.30 uur orga-
niseert Bibliotheek Heiloo een 
Tabletcafé. 

Neemt u gerust uw eigen tablet 
mee! Het Tabletcafé is geschikt 
voor elke gebruiker van een tablet 
of smartphone (Android, Apple of 
Windows) die graag tips wil krij-
gen en trucs wil leren. Gratis wifi 
is aanwezig. Het gaat om leren, 
doen en delen! Er wordt geen 
klassikaal les gegeven. Iedereen 
is welkom; de toegang is gratis. 
Koffie en thee kosten € 1,-.

Compliment 
HEILOO - Op nieuwjaarsmor-
gen stond ik voor het raam en 
keek uit op het grasveld bij de 
Ypesteinerlaan (Paulusschool en 
Meander). Tot mijn verrassing 
zag ik een vader met 2 basis-
schoolleerlingen op het terrein 
vuurwerkrommel verzamelen. De 
vader droeg een grote doorzichtige 
plastic zak en de kinderen lever-
den vlijtig vuurwerkrommel aan. 
Wat een geweldig voorbeeld, mijn 
welgemeende complimenten! Een 
gelukkig 2019 toegewenst!

Rineke de Bruijn
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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
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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 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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DE HOVENIER IN 
UW GEMEENTE
DIRK-JAN BEST 
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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
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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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toegangspoorten, 
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www.smederijhageman.nl
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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
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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!

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

06-57165871www.deezzorg.nl
info@deezzorg.nl

Deez Zorg
Aandacht voor u.

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

06-57165871www.deezzorg.nl
info@deezzorg.nl

Deez Zorg
Aandacht voor u.Daisy Druijven-de Jong

Zzp-er Helpende Plus

06-57165871www.deezzorg.nl
info@deezzorg.nl

Deez Zorg
Aandacht voor u.

06-57165871

Deez Zorg biedt particuliere 
verzorging en persoonlijke 
ondersteuning aan huis. Wij zijn 
gespecialiseerd in ouderenzorg.
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Het programma van de maand januari:

Spiritualiteit en Geloofsverdieping

 
Woensdag 9 januari t/m 6 maart: Expositie ‘De Schepping’ van Marga 
Jelles; Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Dinsdag 22 januari: ‘Renaissance in Venetië’ over de schilderkunst van ‘de 
nieuwe tijd’ o.l.v. dhr. Cees Tromp; 20.00 uur, Willibrordushuis, Westerweg 
267, Heiloo (€ 3,-)

Donderdag 24 januari: ‘Zin in film’, 1e van 4 films over schuld, vergeving en 
verzoening, met inleiding en begeleiding door ds. Edward Kooiman; 19.30 uur, 
Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo (€ 4,-)

Zondag 27 januari: Bach Cantate ‘Alles nur nach Gottes willen’ door 
Collegium Vocale Camerata, m.m.v. ds. Pieter van der Woel; 16.00 uur in de 
Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo (collecte)

Donderdag 31 januari: ‘Hou me vast … laat me gaan’ door muziek en poë-
ziegroep Achterom; 20.00 uur, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo  
(collecte na afloop) 
 
Nadere informatie op www.ronddewaterput.nl

13-jarige Lies al dagen doodnerveus
HEILOO - Zaterdag 5 januari 
was een spannende dag voor 
dertienjarige Lies Hoogland. 
Was haar haar lang genoeg of 
moest het nog even doorgroei-
en? Lies is namelijk erg begaan 
met kinderen zonder haar en 
wilde daarom graag haar haar 
doneren.

Al weken liep Lies met het idee 
rond om haar haar af te laten knip-
pen en te doneren aan Stichting 
Haarwensen. Deze stichting schenkt 
al meer dan 10 jaar haarwerken aan 
kinderen tot en met 18 jaar die, door 
medische behandelingen of een 
andere vorm van alopecia (kaal-
hoofdigheid), hun eigen haar ver-
liezen. Samen met moeder Janneke 
en broer Jeppe kwam Lies zater-
dag naar kapsalon NR78 in Heiloo 
om te laten meten of haar haar 
lang genoeg was. Kapster Carmen 
Sanders kon Lies geruststellen, het 
haar was lang genoeg!

Een trotse, maar doodnerveuze 
Lies liet gewillig de schaar in haar 
haar zetten door Carmen. Daarna 
zorgde Carmen ervoor dat Lies 
met een geheel nieuw kapsel de 
salon verliet. En Lies? Die wilde zo 

snel mogelijk naar huis om zoveel 
mogelijk mensen op te bellen om 
te vertellen en te laten zien hoe de 
nieuwe Lies eruitziet. Natuurlijk ver-
telt zij dan ook dat haar eigen wens 
om haar haar te kunnen doneren in 
vervulling is gegaan. Gelukkig wilde 

zij nog wel een reactie kwijt op de 
vraag hoe ze haar haar nu vond. 
“Leuk, heel erg leuk,” aldus een trot-
se Lies.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Lies Hoogland met haar nieuwe kapsel, en kapster Carmen 
Sanders.      Foto: STiP Fotografie

Ed Struijlaart brengt een ode aan zijn gitaarhelden. Aangeleverde foto

Gratis Koepel Keuze:  
Ed Struijlaart

HEILOO - Bij de programmeurs 
van de Cultuurkoepel in Heiloo 
komen regelmatig juweeltjes 
langs die (nog) niet bekend 
zijn bij het grote publiek, maar 
die wel een breder publiek ver-
dienen en prachtig passen in de 
Koepelprogrammering. 

Onder het motto ‘Koepel Keuze’ 
brengt de Koepel daarom een 
serie gratis muziek-/theateroptre-
dens, waarbij het publiek na het 
optreden mag betalen wat men het 
waard vond. Met het programma 
Aangenaam brengt Ed Struijlaart 
het beste uit zijn theaterprogram-
ma ‘Gitaarmannen: van Clapton tot 
Sheeran’ en eigen werk. Hij brengt 
een ode aan zijn gitaarhelden en 
stelt zichzelf de vraag: ben ik bereid 
alles op te geven voor de muziek? 
Ben ik een échte gitaarman? In 
2010 verbrandt Ed Struijlaart alle 
schepen achter zich om zijn droom 
te volgen: volledig leven voor en 
van de muziek. Ed heeft twee 
albums uitgebracht: ‘Head, Heart 
and Hands’ en ‘Closer Than Skin’. 
Van 3FM krijgt hij de titel ‘Serious 
Talent’ en hij wordt genomineerd 
voor een 3FM Award. Hij tourt in 

het voorprogramma van BLØF 
en is meerdere malen te gast bij 
DWDD. In 2016 brengt Ed losse 
singles uit. ‘Tricks Up My Sleeve’ 
en ‘Like December’ worden beide 
NPO Radio 2 Topsong en ‘Made 
of Stars’ (een duet met Lisa Lois) 
wordt ‘Moet je Horen’ plaat op 100% 
NL. Daarnaast is hij actief als song-
writer voor anderen. Hij schreef 
samen met Peter Slager (BLØF) de 
titeltrack voor de bioscoophit van 
2017 ‘Weg Van Jou’ en alle muziek 
voor de musical SOOF. Begin 2018 
brengt hij ‘Make It On Your Own’ 
uit. Deze single verzamelde op 
Spotify bijna 1,5 miljoen streams 
en stond op de playlist bij Radio 1, 
2 en 5. In het najaar van 2018 stond 
Ed in de theaters met zijn program-
ma ‘Gitaarmannen: van Clapton tot 
Sheeran’.

Vrijdag 18 januari 2019, om 
20.15 uur in de Cultuurkoepel in 
Heiloo. Entree gratis. Omdat de 
Koepel graag wil weten met hoe-
veel publiek zij rekening moet 
houden, wordt verzocht plaat-
sen te reserveren via de website: 
www.cultuurkoepelheiloo.nl. 
Reserveringskosten: € 1,-.

‘Kroniek van een landloper’
HEILOO - Binnenkort ver-
schijnt de derde roman van de 
schrijvende postbode in Heiloo: 
Herman Burger. 

Het verhaal speelt zich af in 
Colombia en gaat over de levens-
loop van Damaso, een zwerver die 
moet ziet te overleven in de jungle 
van beton in Bogotá tussen acht mil-
joen andere stadsgenoten in. Juan 
is één van hen en hij ontfermt zich 
over hem, biedt een luisterend oor 
en raakt steeds meer in de ban van 
het boeiende verleden van Damaso. 
Hij ziet niet langer een in lompen 
gehulde vagebond, maar een man 
met een passioneel verhaal. De fas-
cinatie van Juan kent bijna geen 
grenzen, maar of dat betekent dat 
het verhaal een goede afloop gaat 
krijgen, is nog maar zeer de vraag.

Belangstellenden kunnen inte-
kenen op deze vlot geschreven 
en uiterst interessante roman 
à 15 euro per exemplaar via:  
hermanburger60@gmail.com.

Herman presenteert en signeert 
de roman op vrijdag 25 januari tus-
sen 15.00 en 17.00 uur bij Herberg 

Jan, Kennemerstraatweg 97 te 
Heiloo.

Aangeleverde foto

kijk ook op www.uitkijkpost.nl

ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht

Hier vindt 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.

Rotary Heiloo 
presenteert film voor 

project Kanjanji
HEILOO - Rotary Club Heiloo 
ondersteunt het project 
Kanjanji met een avond biso-
coop. In Theater De Beun 
wordt op 15 januari de film ‘The 
Leisure Seeker’ op 15 januari 
(aanvang 20.00 uur) en krijgt u 
een gratis drankje na afloop.

Is samenwerking met verschil-
lende Rotary Clubs uit Nederland, 
Engeland en Duitsland brengt 
Rotary Club Heiloo geld bijeen om 
een middelbare school te realiseren 

voor aidswezen in Zambia. Eerder 
werd al succesvol een basisschool 
gerealiseerd voor deze weeskinde-
ren.

Kaarten à €12,50 per stuk 
zijn te bestellen bij: Theater 
De Beun (Willibrordusweg 2 in 
Heiloo), Rozing Wonen & Dromen 
(Westerweg 261 in Heiloo), 
Primera (Het Hoekstuk 4 in 
Heiloo), Via Rotary Club Heiloo  
(secretariaatrcheiloo@gmail.com) 
en telefonisch via 06-47033042.

 
Virtual Reality
HEILOO - Kom op zaterdag 12 januari naar Bibliotheek Heiloo en ervaar 
de bijzondere mogelijkheden van Virtual Reality. Een ritje in een acht-
baan, wandelen door een natuurgebied of racen als Max Verstappen: het 
kan allemaal. Van 10.00 tot 14.00 uur kunnen bezoekers korte filmpjes 
kijken met een VR-bril, die het gevoel geeft dat je wat je ziet echt  
ervaart. Toegang vrij, aanmelden vooraf niet nodig.
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CONCERTEN
WITTE KERK

              HEILOO 
ALLE CONCERTEN ZIJN OP ZONDAG

 EN BEGINNEN OM 15.00 UUR.
PRIJZEN €15 / JONGEREN €7

 
Bestellingen:

Via onze website, per mail:
info@concertenwittekerk.nl

telefonisch: 0645184525

Kaarten zijn ook
verkrijgbaar in de kerk

BANK: NL42 TRIO 02547 12843

Verdere informatie:
www.concertenwittekerk.nl

20 JANUARI BEETHOVENS NOTEBOOK - PUGLIA TEMPORARY 
STRING QUARTET
Meesterviolist Joe Puglia is gefascineerd geraakt door de 2 versies van Beethovens 
strijkkwartet  op.18 no. 1. Hij laat ze allebei horen, en geeft een uitvoerige toelichting.

17 FEBRUARI FANNY & FELIX, VELIČKOVIĆ 
- BELFONTIS  PIANOTRIO
Violiste Heleen Hulst laat met haar Belfontis Trio horen hoe de muziek van broer en
zus Mendelssohn klinkt op oude instrumenten. Elk ervan wordt nog eens speciaal 
uitgelicht in de “Lieder ohne Worte” van Veličković.

10 MAART FELIX MENDELSSOHN EN C.P.E. BACH 
- ORKEST VAN DE 18DE EEUW
Uitvoering in grootse stijl van het Orkest van de 18de Eeuw! Naast enkele strijkerssym-
fonieën van Felix Mendelssohn muziek van C. P. E. Bach.  Toeslag op toegangsprijs: + €5 / €3.

7 APRIL DAS RHEINGOLD - CICONIA CONSORT, 
KARIN STROBOS SOPRAAN
Hoogromantiek: Wagners prachtige Wesendoncklieder, Bruchs Strijkoctet,
Mendelssohn, Reinecke en Sillcher. Het jonge strijkorkest Ciconia 
o.l.v. Dick van Gasteren doet voor de 3de keer Heiloo aan.

19 MEI GUSTAV MAHLER EN JEF HAMBURG - MEZZOSO-
PRAAN HELENA VAN HEEL EN HET RIETVELD ENSEMBLE
Mahlers “Lieder eines Fahrenden Gesellen”, en “Des Knaben Wunderhorn” in 
eigentijdse belichting door de “Songs along the Way” van Je� Hamburg. 
Wederom hoogromantische muziek. 

16 JUNI FOUR IN ONE: SJOSTAKOVITSJ- DUDOK KWARTET
Vier korte kwartetten van Sjostakovitsj door een van onze meest bejubelde 
jonge strijkkwartetten.

verstand
van vlees

              HEILOO 

miljoen
23

miljoen
33

Bij het omrekenen van de bedragen naar bedragen per inwoner, zijn wij uitgegaan van een inwonersaantal van 23.255 (voorlopige cijfers CBS augustus 
2018). Foto’s collegeleden: Iwan Bronkhorst. Foto’s rechtsboven en rechts midden: Ricardo Marcker. Foto rechtsonder: gemeente Heiloo. 

+ =
  

UITGAVEN

EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

EEN LEEFBARE GEMEENTE

Het grootste deel 
krijgen we van het Rijk

De rest krijgen we uit
lokale heffingen en 

andere inkomstenbronnen

 De totale inkomsten
in 2019 zijn begroot

op 56 miljoen

• Onroerendzaakbelasting (OZB) € 4.038.000
• Rioolheffing € 1.820.000
• Afvalstoffen € 2.596.000
• Omgevingsvergunningen € 776.000
• Grafrechten € 149.000
• Toeristenbelasting  € 30.000
• Publiekszaken € 243.000
• Marktgelden € 44.000

• Bouwgrond € 12.187.000
• Huren en pachten € 924.000
• Eigen bijdragen zorg € 110.000
• Dividenden en rente € 262.000
• Overige inkomsten € 2.578.000

In deze begroting presenteert het college van Heiloo wat de inkomsten zijn in 2019 (links) en welke uitgaven er zijn (rechts).
BEGROTING 2019 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Inwoners en bestuur (o.a. burgerzaken) € 2.087.000  € 90
Samen leven (o.a. wijkteams, uitkeringen sociale zaken,
jeugdhulp, inkoop zorg, onderwijshuisvesting, sport)  € 19.515.000 € 839
Een veilige gemeente (o.a. brandweer en handhaving)  € 1.616.000 € 69

Wonen en leefomgeving (o.a. nieuwbouwprojecten,
ontwikkeling bestemmingsplannen)  € 8.152.000 € 351
Duurzaamheid en milieu  € 3.994.000 € 172
Beheer en onderhoud  € 5.316.000 € 229
Cultuur, recreatie en toerisme € 929.000 € 40
Economische vitaliteit  € 6.745.000 € 290
Een bereikbare gemeente  € 298.000 € 13
Bedrijfsvoering  € 7.680.000 € 330

56
miljoen

ANDERE INKOMSTENBRONNENLOKALE HEFFINGEN

26
miljoenmiljoen

Met de begroting 2019 geven we invulling aan plannen 
die er op dit moment zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de 
afslag A9, de spoorwegonderdoorgang en aanpassingen 
aan de Vennewatersweg en bouwlocaties Zuiderloo en 
Melco, maar ook de ambities van onze nieuwe coalitie-
overeenkomst “Met Elkaar”. Duurzaamheid neemt daarbij 
een speciale plaats in. We werken samen met inwoners, 
lokale en regionale partners aan de energietransitie, 
klimaataanpassingen en de circulaire economie. Daarnaast 
voeren we het bouwtempo op waardoor de doorstroming op de 
huizenmarkt wordt verhoogd. Op deze wijze kan er beter voldaan 
worden aan de vraag naar één- en tweepersoons huizen voor
jongeren en ouderen. Op basis van tien actieplannen binnen het 
sociaal domein wordt gewerkt aan de uitvoering van de Jeugdwet, 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. 
Het sociaal team vormt daarbij de toegang tot ondersteuning voor inwoners. Veiligheid is en blijft binnen
de gemeente een belangrijk aandachtspunt. Door voorlichting en preventieve maatregelen hopen we dat 
we samen een zo veilig mogelijk Heiloo creëren. We vinden het fijn dat we ook in 2019 een begroting  
hebben waarmee het hoge voorzieningenniveau voor onze inwoners in stand kan worden gehouden.

Het college van burgemeester en wethouders,
Hans Romeyn, Fred Dellemijn, Rob Opdam en Elly Beens

totaal inwoner

INKOMSTEN

WAAR KOMT DE 56 MILJOEN 
VANDAAN?

WAT GEVEN WE UIT?

30

Wat betaal ik in 2019 aan

Rioolheffing

• Vast bedrag  

€ 168,00

Afvalstoffenheffing

• Eenpersoonshuishouden 
€ 168,00

• Meerpersoonshuishouden € 289,00

OZB (gemiddeld)

• Woning  

€ 298,00
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trefpunt agenda

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

Dakgoot reinigen
Leden van Trefpunt Diensten kunnen zich 
opgeven voor een professionele dakgoot-
reiniging in januari. Kosten ca. € 25,00. 
Graag opgeven voor 12 januari bij het Tref-
punt, telefoon 533 12 97.

Fotocursus voor beginners
Best leuk, die foto’s met de telefoon, maar 
het kan zoveel mooier met een fotocame-
ra. Start met het maken van echt goede 
foto’s. Stijg boven uzelf uit met hulp van 
Yvonne van Stiphout die deze cursus gaat 
verzorgen. 
De eerste les is op dinsdag 15 januari van 
19.30 tot 21.30 uur en dan verder om de 
14 dagen tot en met 26 maart.
Prijs: € 90,00. Aanmelden noodzakelijk.   

Koffieklets
De Gezelschapsbank organiseert een
Koffieklets iedere 3e vrijdag van de maand 
vanaf 15.00 uur. Locatie: Wildschut, Sta-

tionsweg 82. De eerstvolgende keer is 
18 januari.

Automuseum Louwman 
Uitstapje met luxe touringcar naar het 
Louwman Museum in Den Haag op zon-
dag 20 januari. ’s Werelds oudste privécol-
lectie automobielen, ruim 250 auto’s van 
meer dan 100 fabrikanten. In het restau-
rant gaan we koffie/thee drinken met wat
 lekkers erbij. Vertrek vanaf het Trefpunt 
om 12.30 uur. Prijs: € 42,50 incl. koffie met 
lekkers. Aanmelden noodzakelijk.

Zondagmiddag Café
Zondag 20 januari kunt u tussen 13.30 en 
16.30 uur weer spelletjes spelen in het 
Trefpunt. Deelname € 1,00 incl. een hapje. 
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Collage maken 
Durf uzelf te verrassen! In deze workshop 
werkt u met het thema ‘kleur’.

Vormen worden uit tijdschriften ge-
scheurd, op een vel herschikt en opge-
plakt, zodat er een totaal nieuw geheel 
wordt gecreëerd. Tenslotte werken we het 
af met oliekrijt en terpentijn. 

Woensdag 23 januari van 13.30 tot 16.00 
uur. Locatie: Het Trefpunt. Kosten € 25,00 
incl. materiaal. Aanmelden noodzakelijk.

Alzheimer Café
Woensdag 16 januari heeft het Alzheimer 
Café het thema “Dementie en de verande-
rende relatie”. De gratis koffie staat voor 
u klaar vanaf 19.00 uur. Aanmelden niet 
nodig.

Koffie & Zo
Zondag 20 januari bent u van harte wel-
kom tussen 13.30 en 16.30 uur in het Tref-
punt om koffie & zo te drinken. Deelname 
€ 1,00 incl. een hapje. Consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Cursus Android tablets of iPad
Maandag 14 januari start er weer een cur-
sus voor Android tablets (’s middags) en de 
iPad (’s ochtends). Kosten € 55,00 voor 4 
lessen. Aanmelden noodzakelijk.

Fotocollage maken?
Heeft u ook veel ongebruikte foto’s. Foto’s 
waar u niets mee doet en u wilt daar wel 
iets anders mee. Verwerk ze dan tot een 
collage. Woensdag 30 januari van 13.30 
tot 16.00 uur in het Trefpunt. 
Kosten € 25,00 incl. materiaal. Aanmelden 
noodzakelijk.

Dansmiddag
Zondag 13 januari kunt u lekker dan-
sen (of luisteren) naar live muziek in het 
Cultureel centrum De Strandwal van 14.00 
uur tot 17.00 uur. Entree € 7,50 incl. een 
consumptie en een hapje. Aanmelden niet 
noodzakelijk.

Uitstapjes met de Trefpunt Express
Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
•  Winkelen in winkelcentrum ’t Loo, 

donderdag 17 januari
•  High Tea in ‘De Zilte Zoen’ in Bergen 

aan Zee, donderdag 17 januari
•  Huys Auerhaen Alkmaar,

 vrijdag 18 januari
•  Theatervoorstelling “de Gouden Jaren”, 

Kennemertheater Beverwijk, zaterdag 
2 februari

Als een besluit rechtstreeks gevolgen 
voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar 
maken. Dit doet u in een brief binnen 
zes weken nadat het besluit is ver-
zonden. 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 wet-
houders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. 
Dit staat vermeld in de tekst over het 
besluit. U kunt de besluiten vinden op 
officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Vragen om schorsing
Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Het besluit blijft van 
kracht. Bij een spoedeisend belang 
kunt u een voorlopige voorziening 
(schorsing) aanvragen bij de voorzie-
ningenrechter 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

Vergaderingen raadscommissies

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

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

te melden aan de commissiegriffier van 
de gemeenteraad. 

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

Maatschappelijke Zaken 
maandag 14 januari 2019
De vergadering van de commissie 
Maatschappelijke Zaken gaat niet door.

Bestuurlijke Zaken 
dinsdag 15 januari 2019
Gewijzigde Reglement van Orde voor 
de gemeenteraad Heiloo, Verordening 

raadscommissies gemeente Heiloo, 
Verordening Auditcommissie Heiloo

Openbare Ruimte, 
woensdag 16 januari 2019
Bespreeknotitie Heiloo-2000, CDA, 
PvdA en D66 over bouwen van kleine 
huizen
Woonvisie Heiloo
Ambitiedocument Omgevingswet
Bespreeknotitie D66 over fietsveiligheid 
Kennemerstraatweg
Bespreeknotitie Gemeentebelangen 
Heiloo over luchtkwaliteit Heiloo

Auditcommissie, donderdag 
17 januari 2019
Kennismaken met de heer mr. W.S. 
Zorg van de Rekenkamercommissie
Onderzoeksjaarplan 2019 artikel 213a 
 
> Meer informatie of aanmelden 
inspreken
Wilt u meer informatie over de agenda 
of wilt u zich aanmelden om in te spre-
ken, neemt u dan contact op met de 
commissiegriffier van de gemeenteraad 
van Heiloo, via telefoonnummer 
072-5356792 of via griffie@heiloo.nl.

Verleende APV vergunningen

-   Ontheffing voor het plaatsen van 
een autolaadkraan op 24 januari 
2019 tussen 8.00 en 14.00 uur, ter 
hoogte van de locatie Obriglaan 1, 
verzenddatum besluit 2 januari 2019 
(APV1801164);

-  Marktplaatsvergunning Nuijens 
Bloemenhandel op extra dagen, 
zondag 30 december 2018 en 
maandag 31 december 2018, voor 
de Standplaatsen Stationsplein, 
Ypestein, ‘Loo en Het Hoekstuk, 
verzenddatum besluit 2 januari 2019 
(APV1801092);

-  Aanvraag collecte vergunning 
Bartimeus Sonneheerdt 2019 Heiloo 
van 15 oktober 2019 tot en met 20 
oktober 2019, verzenddatum besluit 
2 januari 2019 (APV1801047);

-  Ontheffing voor het verbranden van 
riet Gemeente Heiloo van maandag 
2 januari 2019 tot en met vrijdag 31 
maart 2019, Oosterzijpolder Heiloo, 
verzenddatum besluit 2 januari 2019 
(APV1801095).

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Cruijscamplaan 6, vergroten 

woning, ontvangstdatum 31 decem-
ber 2018 (WABO1802107);

-  De Achtkant 21, vergroten woning 
(uitbouw zijgevel), ontvangstdatum 
28 december 2018 (WABO1802098);

-  Melcolaan 33, verplaatsen uit-
rit, ontvangstdatum 2 december 
2018(WABO1900011).

Verleende vergunningen
U kunt tegen verleende vergunningen 
bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 
‘Bezwaar maken’.
-  Haesackerlaan 24, vergroten 

woning (dakopbouw), 14 november 
2018 (WABO1801731);

-  Vossenakkers 13, wijzigen van 
de voorgevel (badkamerkozijn) 
van de woning, 3 januari 2019 
(WABO1801827).

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Bouwen en wonen

EvenementenRaad en (raads) commissies

Mededelingen

Burgerlijke stand t/m 3 januari 2019

Geboren
Afrah Ali Mahmud d.v. Ali Mahmud 
Salih en Halima Mohamad Omar
Stella S. Ibink d.v. T.B. Ibink en E.M. 
Paulsson
Zinna S. de Paauw d.v. J. de Paauw 
en S.E. Serno
Max L. de Nijs z.v. D.F.A. de Nijs en 
L.M. Warmer

Overlijden
C.M.J. Bakker-Nieuwenhuizen

Burgerzaken

Bezwaar maken

Uitnodiging ‘Iedereen-doet-mee-
tafel’ 15 januari

Tijdens de eerste ‘iedereen-doet-mee-
tafel’ zijn dromen, verlangens en wen-
sen uitgesproken en is een eerste stap 
gezet om in de gemeente met elkaar 
te werken aan een actieplan voor een 
inclusieve samenleving in Heiloo. Bij 
de tweede tafel gaan we kijken, op 
basis van de opbrengst van de eerste 
tafel, welke initiatieven er al zijn in de 

gemeente en wat er nodig is om zaken 
te realiseren. 

Doet u ook mee? 
Kom aan de tweede tafel !
Dinsdag 15 januari, van 16.00 uur – 
18.00 uur, Trefpunt Heiloo, Abraham 
du Bois-Hof 2, 1852 EZ  Heiloo. Wilt u 
ook aanschuiven aan tafel? Meld u van 
tevoren aan via: iedereen-doet-mee-
tafels@meewering.nl Meer informatie 
staat op onze website onder nieuws.
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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!

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL-IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

 
* 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

Zij was er altijd,
voor iedereen met raad en daad.

Nog zoveel te doen, zoveel te geven,
nog niet klaar met dit leven.

Tot ons grote verdriet is onze lieve Mimi erg  
onverwacht overleden. Haar liefde en betrokkenheid 
zullen wij enorm missen

Wilhelmina Bernadette 
Maria Dobber - Kemper

-Mimi-
12 februari 1941 30 december 2018
Den Haag Alkmaar

Engel

Angèle en Michel, 
Kyra en Elin

Liset en Tom,
Sofie en Tygo

en haar huidige 
en eerdere katten  

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zij was er altijd, 
voor iedereen met raad en daad. 

Nog zoveel te doen, zoveel te geven, 
nog niet klaar met dit leven. 

 
Tot ons grote verdriet is onze lieve Mimi erg onverwacht overleden. Haar liefde en 
betrokkenheid zullen wij enorm missen 
 

Wilhelmina Bernadette Maria Dobber - Kemper 
-Mimi- 

12 februari 1941         30 december 2018 
Den Haag          Alkmaar 

 
Engel 
 
Angèle en Michel,  
Kyra en Elin 
 
Liset en Tom, 
Sofie en Tygo 

 
      en haar huidige en eerdere katten  
 
                            De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Het was een ongelijke strijd,  
die je uiteindelijk moest opgeven. 

Na een actief en vol leven,  
met vele mooie reizen,  

ben je de dag na je verjaardag  
aan je laatste reis begonnen. 

We zijn je heel dankbaar voor alles,  
en zullen je heel erg missen.  

Rust zacht, lieve Cockie.

Met veel verdriet nemen wij afscheid van  
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Cockie  Lambrechts  -  Groot
* 1 januari 1943 † 2 januari 2019

 Chris Lambrechts

 Natascha en Guido 
  Ramón, Julia

 Anouk en Marco

 Miranda en Boris

Het afscheid heeft inmiddels plaats gevonden

Correspondentieadres: Capella Uitvaartverzorging 
E.J. Potgieterweg 27, 1851 CG  Heiloo

Heel verdrietig zijn wij om het heengaan van onze 
oudste zus en tante

Cockie Lambrechts - Groot
Wij wensen Chris, Natascha/Guido, Ramón, Julia, 
Anouk/Marco, Miranda/Boris veel kracht om met dit 
verlies om te gaan.

Fam. Groot
Gert/Jet, Susanne, Jos, Aniek, Michelle†,  
Lida/Herman†, Willem/Wil†, Margaret/André,  
Peter†, Jeanette† en kinderen.

IN PLAATS VAN KAARTEN

Wij hebben afscheid moeten nemen van

Trineke Hartog - Rus
Catharina Nelly

weduwe van Piet Hartog 

Driehuizen, 11 december 1922 Hoorn, 3 januari 2019

Aya Wolters - Hartog Cathy Beijer - Hartog
Harry Wolters Dolf Beijer

Peter en Sanne Eva en Ard, Y
Barbara en David, Rosa, Y Steven en Naomi, Evi, Joas, Lela
 René

Groteweide 1 Heerenweg 75
1902 SK  Castricum 1851 KL  Heiloo

Wij danken het personeel en de vrijwilligers van verpleeghuis De Hoge Hop in Hoorn 
voor hun liefdevolle verzorging. 

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Onze stoere zeeman is aangemeerd,
de zeilen zijn nu definitief gestreken.

Herman Mooij
weduwe van anna Cornelia Maria irene GelderMans († 21 Mei 1999)

Beverwijk 14 juli 1933    † liMMen, 3 janauari 2019

Diep bedroefd en tegelijkertijd dankbaar voor een mooi 
leven geven wij kennis van het overlijden van onze  
zorgzame en liefhebbende vader, opa en broer.

Bob en Iris
Inge en Kees

 Anna en Bernd 
 Eva

Herman is overgebracht naar het uitvaartcentrum van  
Associatie Uitvaartverzorging, Onderlangs 1 te Castricum.

Er is gelegenheid tot afscheid en condoleren op donderdag 
10 januari van 19.00 - 20.00 uur in de aula van boven- 
genoemd centrum.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in besloten kring.

Jouw handen hielden ons liefdevol vast.

Onze handen hebben je liefdevol losgelaten.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij 
van hem mochten ontvangen, hebben wij afscheid 
genomen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en 
supertrotse opa

Henricus Cornelis Maria Schilder

Harry
* Alkmaar † Heiloo

7 november 1940   2 januari 2019

Marina

Karin en Bert
Lara
Tess

Annette en Rob
Martijn
Fleur

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

www.vincentkeijsper.nl

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

Goede voornemens om uw huis 
van binnen op te laten knappen?

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

Op zoek naar kwaliteit en 
betrouwbaarheid? Jan Baltus 
schilderwerken in Limmen 
voor al uw schilder en saus-
werk. Mail: janbaltus@hotmail.
com Tel: 06-40095081

Ambachtelijke binnenschilder, 
35 jaar ervaring, heeft nog tijd 
over voor al uw sauswerk en 
behang. K.v.k vrijbl.prijsopgave 
06-39870829

EMILSEN SALON: Knippen, 
manicure, pedicure, harsen. 
Knippen kids €12, volwassenen 
€18. Haren verven vanaf €45, 
manicure incl. nagellak €19, 
pedicure compl. €25, gelna-
gels €35 en kadobonnen te 
koop. Ma t/m Za geopend op 
afspraak. Groenelaan 1,  
Heiloo. 06-53806959  
www.emilsensalon.nl

PIANOLES BIJ U THUIS 
De lessen zijn deskundig, ont-
spannen en voor alle leeftijden. 
Info: 06-38279213

GRATIS PROEFLES  
BIJ YOGAPLEKK 
Heb je ook het voornemen 
om in 2019 goed voor jezelf te 
zorgen? Wil je wat meer rust in 
je hoofd en lichaam?  
Kom dan eens een proefles 
yoga volgen. Meld je aan op 
info@yogaplekk.nl

ZELFSTANDIGE HULP in de 
HUISHOUDING GEZOCHT 
voor 3 uur/14 dagen. 
Tel.nr.: 06-46545772

Kim’s Haarsalon heeft nieuwe 
prijzen! Knippen dames/heren 
is €15,- Knippen kleuren vanaf 
€45,- Highlights vanaf €25,- 
Permanenten+knippen €65,- 
Wassen Föhnen€ 15,- Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar: 06-30042383. Pinnen is 
mogelijk! Tot snel bij Kim’s 
Haarsalon.

LET OP!!! Kim’s Haarsalon is 
GESLOTEN vanaf maandag 28 
januari tot vrijdag 1 februari. 
Maandag 4 februari sta ik weer 
voor u klaar! Voor meer info 
bel naar: 06-30042383

TE HUUR vrijst.woning in 
Heiloo tot 1 maart, ged.gem. 
incl.tv en wifi. T.K.gevr.  
ansichten/fotos tot 1965 en 
gest.Ned.euro postzegels  
06-55773892 
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Van het monumentale pand is weinig meer over dan wat muren en heel veel puin.     Foto: Remco Duinmeijer

Vervolg van de voorpagina 

Brand verwoest 
Gasterij Nieuw Westert

Dat het restaurant geliefd was 
blijkt wel uit de vele reacties op 
Facebook. Veel Egmonders en 
Heilooërs koesteren mooie her-
inneringen aan het restaurant. 
“Verschrikkelijk,” “zoveel mooie 
herinneringen,” “wat erg, zo’n fijne 
plek,” “veel sterkte voor alle betrok-
kenen”... Het mag duidelijk zijn dat 
het restaurant gemist zal worden, 
door sportgroepjes, wandelaars, 

toevallige voorbijgangers en vaste 
gasten. Ook het hechte team van 
Gasterij Nieuw Westert is erg aange-
slagen, vertelt bedrijfsleider Remco 
Duinmeijer: “Al het personeel is 
op de dag van de brand wel langs 
geweest en ook nu helpt iedereen 
waar hij kan. Afgelopen donder-
dag hadden we nog een teambuil-
dingsdag bij SnowPlanet en hebben 
we het glas geheven op een mooi 

2019. Onbegrijpelijk dat twee dagen 
later alles weg is. We kunnen het 
nog nauwelijks bevatten.” Wel laat 
Remco weten dat ze ontzettend blij 
zijn met alle reacties: “Alle bemoe-
digende berichten, reacties en ini-
tiatieven doen ons ontzettend goed 
en zijn een enorme steun. Daarom 
gaan we er alles aan doen om zo 
snel mogelijk de draad weer op te 
pakken.” AGU Egmond-Pier-Egmond is een van de meest aansprekende 

strandraces van Nederland.              Foto: Archief Uitkijkpost

Egmond aan Zee 
klaar voor sportweekend

EGMOND AAN ZEE - Het twee-
de weekend van 2019 belooft 
een mooi sportweekend te 
worden in Egmond aan Zee. 
Zaterdag 12 januari staat de 
Strandrace AGU Egmond-Pier-
Egmond op de agenda en zondag 
13 januari de NN Egmond Halve 
Marathon.

AGU Egmond-Pier-Egmond
Iedere redelijk getrainde fietser 

kan deelnemen aan deze winterklas-
sieker, waarin je de strijd aangaat 
met strand, duinen, overweldigende 
obstakels en winterse omstandig-
heden. Deze elementen dwingen je 
om gedurende 38 kilometer tot het 
uiterste te gaan. Met 4000 deelne-
mers is AGU Egmond-Pier-Egmond 
al jaren een van de meest aanspre-
kende strandraces van Nederland 
en daarbuiten.

NN Egmond Halve Marathon
In de afgelopen 45 jaar heeft de 

halve marathon van Egmond een 
heroïsche reputatie opgebouwd. 
De vaak zware weersomstandighe-
den en het wisselende getij zorgen 
ervoor dat elke editie anders is. Het 
parcours van 21,1 of 10,5 kilometer 
gaat over het strand en de duinen. 
Een smal strand, storm, lage tempe-
raturen of misschien wel een heer-
lijke winterzon, lopen in Egmond is 
altijd weer anders.

Blarenbal
Traditiegetrouw wordt de NN 

Egmond Halve Marathon afge-
sloten met het Blarenbal in Hotel 
Zuiderduin. Dit jaarlijks terugke-
rend muziekevenement is bestemd 
voor alle deelnemers, supporters en 
toeschouwers. Dit jaar is de eer aan 
Bob en de Blue Band om de voetjes 
van de vloer te krijgen.

Bereikbaarheid
Op zondag 13 januari wordt het 

dorp tussen 8.00 en 18.00 uur afge-
sloten voor al het verkeer. Het is 
niet mogelijk om Egmond aan Zee 
binnen te rijden. Binnen die tijden 
is Egmond te bereiken met pen-
delbussen, met de fiets of lopend. 
Deelnemers én toeschouwers wordt 
aangeraden gebruik te maken van 
de pendelbussen (zie ook www.
nnegmondhalvemarathon.nl/pen-
delbussen/). Op zaterdag 12 januari 
is Egmond niet afgesloten en dus 
gewoon bereikbaar. Echter, houd 
ook dan rekening met grote drukte.

TV 80 en Radio 80
TV 80 en Radio 80 volgen het 

sportweekend in Egmond aan Zee 
en doen live verslag. Meer informa-
tie over deze speciale uitzendingen 
vindt u op www.uitkijkpost.nl.

Alzheimer Café Heerhugowaard 
organiseert ‘Dementie en het levenstestament’

HEERHUGOWAARD - Alzheimer 
Café Heerhugowaard organi-
seert op 16 januari 2019 een 
bijeenkomst met als thema 
‘Dementie en het levenstesta-
ment’.

Onderwerpen die aan bod 
komen zijn:

- Wat kan ik nog regelen bij 
dementie?

- Bewindvoering, mentorschap en 
curatele: wat houdt dat in?

- (Levens)testament, wilsverkla-
ring, etc: is het allemaal nodig?

Tine Boeve is gespreksleider en 
verzorgt de inleiding, waarbij tevens 
een notaris aanwezig zal zijn.

Voor wie: Iedereen die met 
dementie of vergeetachtigheid te 

maken heeft: partners, familieleden, 
zorgprofessionals, vrijwilligers en 
overige belangstellenden, die geïnte-
resseerd zijn in het onderwerp.

Tijden: De (gratis) koffie/thee 
staan klaar vanaf 19.00 uur. Het pro-
gramma is van 19.30 - 21.00 uur.

Plaats: MFA ‘De Horst’, 
van Eedenplein 5, 1702 GW 
Heerhugowaard, telefoon: 072 576 
67 55. (‘De Horst’ is gunstig te berei-
ken via de Marsmanstraat, waar ook 
ruimte is om te parkeren.)

Toegang: Gratis, aanmel-
den is niet nodig. Voor meer 
informatie: mail naar streef-
land@quicknet.nl of bekijk de 
Facebookpagina Alzheimer Noord-
Kennemerland of de website  

www.KnooppuntDementie.nl.

De volgende data in 2019 zijn 
13 maart en 8 mei. Het Alzheimer 
Café is iedere 2e woensdag van de 
oneven maanden.

Voor een luisterend oor en advies 
kunt u bellen met:

- De Alzheimer-telefoon: 0800 
5088 (7 dagen per week van 9.00 tot 
23.00 uur)

- Geriant: 072 5270 390 (bereik-
baar op werkdagen van 08.30 - 17.00 
uur)

- Mantelzorgondersteuning MET 
Heerhugowaard. Tel.: 088 887 6971 
e-mail: mantelzorgondersteuning@
methhw.nl Website: www.methhw.
nl.

Maak een moodboard voor 2019
EGMOND-BINNEN - In het 
maandagochtendcafé van 14 
januari maak je onder leiding 
van Ingrid Beentjes je eigen 
moodboard voor 2019. 

Op een moodboard breng je op 
een speelse, creatieve manier je 
eigen wensen, dromen en doelen in 
kaart. Meedoen? Je bent van harte 
welkom op maandag 14 januari 
2019 van 10.30 uur tot 12.00 uur in 
Dorpshuis De Schulp, Visweg 45 
in Egmond-Binnen. Koffie/thee:  
1 euro; deelname aan de workshop 
is gratis.

Op een moodboard breng je op creatieve wijze je wensen en  
doelen in kaart.         Aangeleverde foto

Stad & Streek Toernooi 
2019 in Akersloot

AKERSLOOT - Van vrijdag 11 
t/m zondag 13 januari wordt 
in Akersloot in biljartcentrum 
De Vriendschap het traditio-
nele Driebanden Stad & Streek 
Toernooi gehouden.

Maar liefst acht teams bestaande 
uit vier spelers zullen dit weekend 
gaan strijden om het kampioen-
schap. De teams die meedoen aan 
dit toernooi zijn Alkmaar, Bergen, 
Egmond, Zaanstreek/Waterland, 
Castricum, Heemskerk, Beverwijk 
en gastheer Akersloot. Team 
Castricum was de winnaar van 
vorig jaar en het team zal ook dit 
jaar hoge ogen gaan gooien.

Dit toernooi is een handicaptoer-
nooi, dat wil zeggen dat sommige 
spelers meer caramboles moeten 
maken dan de tegenstanders. Drie 
spelers uit de extra klasse drieban-
den krijgen een zeer zware taak, 
zij moeten 36 caramboles maken, 
terwijl hun tegenstanders met veel 
minder caramboles uit zijn. De wed-
strijden beginnen vrijdag 11 janu-
ari om 19.00 uur, zaterdag wordt er 

gestart om 11.00 uur en zondag is 
de aanvangstijd 11.00 uur. Locatie: 
biljartcentrum De Vriendschap, 
Kerklaan 18 in Akersloot.

a d v e r t e n t i e

advertenties
vormgeving

& opmaak

AD
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adver.T
Tanja Verwer
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072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

Hoogland, keurslager
Julianaweg 31, Akersloot
Tel. 0251-312217
www.hoogland.keurslager.nl

Interesse?
Klinkt leuk toch?  
Kom bij ons werken!  
Stuur een mail naar  
info@hoogland.keurslager.nl  
met je cv en een korte motivatie. Nog vragen? 
Bel 0251-312217 en vraag naar Jeanette.

VERKOOP-
MEDEWERKER M/V

Aantal uren in overleg

Word jij onze 
nieuwe collega?

Wij zijn een vol ambachtelijke Keurslagerij  
in Akersloot waarbij vakmanschap, service  

en kwalteit hoog in het vaandel staan.  
Wij zijn op zoek naar:

Kom bij ons werken! 

info@hoogland.keurslager.nl 
met je cv en een korte motivatie. Nog vragen? 

Op een interactieve avond vertellen 

we ouders over bijv. BSG-uren 

(keuze-uren), digitaal onderwijs, 

gepersonaliseerd leren, 

mentoraat, projecten en het 

excellentprogramma.

maandag 14 januari 2019 
aanvang 19.30 uur

Wil je de BSG-sfeer wel eens proeven? 

Kom dan naar onze Open dag. 

Kijk rond, volg leuke lessen en 

stel alle vragen die je maar wilt! 

Je ouders mogen natuurlijk ook mee!

Vrijdag 8 februari 2019 
van 15.30 tot 20.30 uur

Opgeven kan op de website van de BSG. 

Je volgt per middag één workshop en kunt 

meerdere woensdagmiddagen deelnemen.

Je kunt kiezen uit de domeinen:

• Science • Kunst • Woord • Wereld

16, 23 en 30 januari 2019 
om 15.00 uur 

6, 13 en 27 februari 2019 
om 15.00 uur

Ontmoetingsavonden
ouders

Open dag

Leerlingmiddag

Meer weten:

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

Daarom
kies je voor 

de BSG

Berger Scholengemeenschap
Rondelaan 34
1861 ED Bergen

          (072) - 589 41 18

          info@berger-sg.nl

          www.berger-sg.nl

          @bergerscholengemeenschap

          @bergerscholengemeenschap

f

MAVO/VM

TE HUUR GEVRAAGD: 
NETTE BEDRIJFSRUIMTE in 
Heiloo. Svp bellen met mobiel 
tel.nr: 06-465 45 772 

te huur; 4 kamer appartement 
tot mei 2019 in het centrum; 
huurprijs € 700,- excl e/g/w. 
info 072-5410948

Tuinonderhoud Jeroen Borst. 
Voor professionele snoei en 
onderhoud voor alle soorten 
tuinen. Bel voor een gratis 
offerte: 06-41803734 info@
jeroenborst.nl www.jeroen-
borst.nl

DE SCOOTERBOX repareert 
alle merken scooters en scoot-
mobielen. Wij halen uw scoo-
ter GRATIS op. Ook levering 
nieuwe. www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer

Center Design heeft NU 
een grote collectie “antiek” 
blikken speelgoed staan. 
Zo lollig, kom eens kijken. 
Brocante,antiek,cadeaus. Slim-
pad 36 Heiloo

Ook in 2019 Welkom bij Sport-
instuif 55+. Iedere donderdag-
middag van 14.30 tot 16.00 uur 
met leeftijdgenoten actief en 
gezellig bezig zijn in sportzaal 
Het Vennewater. Tel.info 072-
5333905

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

GRATIS PROEFLES BIJ 
YOGAPLEKK. Heb je ook het 
voornemen om in 2019 goed 
voor jezelf te zorgen? Wil je 
wat meer rust in je hoofd en 
lichaam? Kom dan eens een 
proefles yoga volgen. Meld je 
aan op info@yogaplekk.nl

#samenvoordieren

WORD DONATEUROF KOM IN ACTIE!

Echt (Kerk-)Latijn leren 
lezen? In het Trefpunt Heiloo 
begint op 29 jan. om 14.00 de 
nieuwe cursus. Inschrijven 
René van Royen 0610810838 
www.latijnlezen.nl 

Voor meer informatie, e-mail dan naar: verkoop@uitkijkpost.nl
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Stoelyoga met muziek bij Postaanzee
EGMOND AAN ZEE - Stoelyoga 
is een gezellige, ontspannende 
les met een swingend tintje. 
Elke les begint met een medi-
tatiemoment dat wordt gevolgd 
door heerlijke yogaoefeningen. 
Dit zorgt voor kracht en sou-
plesse en voor een betere ont-
spanning en ademhaling.

Elke les eindigt met een muzi-
kaal nummer waar je niet alleen 
vrolijk van wordt, maar het is ook 
heel goed voor de coördinatie, het 
geheugen en de lenigheid. Bovenal 
is stoelyoga erg fijn en gezellig om 
te doen. Lijkt het je leuk om mee te 
doen, kom dan langs bij Postaanzee. 
Stoelyoga is iedere dinsdagmorgen 
tussen 10.00 en 11.00 uur. De les 
wordt gegeven door Christine. Weet 
je nog niet of het iets voor jou is? 

Doe dan gewoon een keertje mee en 
ontdek dan het plezier van stoelyo-
ga. Je bent altijd van harte welkom!

Voor deelname en koffie/thee 

vraagt Postaanzee een vrijwillige 
bijdrage. Postaanzee is gevestigd 
aan de Voorstraat 82a in Egmond 
aan Zee. www.postaanzee.nl.

Stoelyoga zorgt voor kracht en souplesse.      Aangeleverde foto

Initiatiefnemers van de Gezonde Route Akersloot: links Carola 
Sander  en rechts Anita Veldt.        Aangeleverde foto

In januari op weg naar 
een gezond Akersloot!

AKERSLOOT - Enthousiaste 
ondernemers uit Akersloot heb-
ben het initiatief genomen om 
Akersloot gezond op de kaart 
te zetten aan de hand van de 
Gezonde Route Akersloot. 

Er zijn heel wat plaatselijke 
ondernemers die bezig zijn met 
gezondheid, welzijn en vitaliteit van 
de medemens. Gezondheid en vita-
liteit is een breed begrip. Er goed 
en verzorgd uitzien draagt bij aan 
goed in je vel zitten, maar ook een 
gezond lichaam en gezonde geest 
zijn daarbij belangrijk!

De coaches, kapsters, schoon-
heidsspecialisten, complementaire 
geneeswijzen, masseurs, maar ook 
ondernemers met betrekking tot 
gezonde voeding zijn benaderd om 
mee te doen.

De Gezonde Route Akersloot is 
een activiteit waarmee deze onder-
nemers zich, in de vorm van een 

open dag, willen presenteren aan 
het publiek. Doel van deze geza-
menlijke activiteit is de mensen uit 
Akersloot en omgeving te informe-
ren wat er in ons dorp, dichtbij en 
laagdrempelig, beschikbaar is op 
het brede gebied van gezondheid, 
welzijn en vitaliteit.

Voor de deelnemende onderne-
mers is het goed zichzelf meer zicht-
baar te maken en geïnteresseerden 
te informeren, maar ook de col-
lega’s te leren kennen en samen te 
werken.

Gezonde Route Akersloot wordt 
gehouden op zondag 13 januari 
2019. Heeft u goede voornemens 
waarbij hulp welkom is, kom dan 
vrijblijvend een kijkje nemen bij 
één of meerdere ondernemers van 
12 tot 16 uur. Meer info: info@kap-
salonficarool.nl of anita@leefstyle.
nl en de Facebookpagina Gezonde-
Route-Akersloot.

HEILOO - Bij de JMO19 was het toernooi tot het einde spannend 
in de laatste wedstrijd tussen Groen Wit (HZV JO19-1) en FC 
Vrone 2. Bij winst van FC Vrone 2 in de laatste wedstrijd hadden 
de jongens zelfs nog kans op de titel. Het werd na een bloedstol-
lende laatste wedstrijd tenslotte 3–3. Dat betekende de eerste 
plaats en de ‘Oostwal-wisselbeker’ voor Groen Wit (HZV JO19-1) 
met 7 punten.          Aangeleverde foto

HZV JO19-1 wint zeer spannend 31e Oostwaltoernooi Vincent Beentjes 
neemt het roer weer over

AKERSLOOT - Na een aantal 
weken de strijd aan de jonkies 
overgelaten te hebben heeft 
Vincent Beentjes uit Castricum 
met groot machtsvertoon de 
wekelijkse donderdagavondwed-
strijd om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup op zijn naam geschre-
ven.

Wout Bakker (Heiloo) en Hidde 
Buur (Akersloot), de smaak-
makers de afgelopen weken op 
Sportcomplex de Cloppenburgh, 
waren er als de kippen bij om direct 
na de start een goede positie te ver-
werven. Al in de eerste omloop was 
Vincent Beentjes niet alleen even 
de weg kwijt, maar ook de tijd. Bij 
een foutieve inschatting van een 
bocht schampte hij een boom en 
viel. Toen hij, na het verzamelen 
van de restanten van zijn sporthor-
loge, weer in het zadel zat, was de 
rest natuurlijk ver uit beeld verdwe-
nen. Er zat niets anders op de ach-
tervolging in te zetten en te kijken 
tot hoever hij nog kon komen. De 
jongelingen Bakker en Buur zouden 
wel even gegniffeld hebben dat zij 
op deze manier eenvoudig van een 
geduchte collega af waren. Maar 
niets was minder waar: met een 
waanzinnige, maar gedurfde ach-
tervolging wist Vincent Beentjes 

de jonge B’s al in de vierde ronde 
terug te pakken door zich weer bij 
de eerste linies te voegen. Om de 
eerste plek hoefde het duo Bakker/
Buur zich niet meer druk te maken, 
die was ontegenzeggelijk voor 
Vincent Beentjes. Het hoogst haal-
bare waren de plekken twee en drie 
voor de jonkies. Maar er zat voor 
Wout Bakker nog een ander adder-
tje onder het gras. Net als vorige 
week bleek Hidde Buur, net als 
Vincent Beentjes, toch over meer 
kracht en inhoud te beschikken dan 
Wout Bakker. Wout Bakker moest 
alle zeilen bijzetten om de dit keer 
op stoom zijnde diesel Henk Jan 
Verdonk senior uit Egmond aan den 
Hoef van zich af te kunnen houden. 
Dit had echter geen succes, want 
Verdonk senior denderde vier ron-
den voor tijd over Bakkertje heen. 
Amper bekomen van de inspan-
ningen was de jeugd al bezig met 
hun strijd in de jeugdeditie 2019 op 
zaterdag 12 januari van Egmond-
Pier-Egmond, wat een van de twee 
de kreet deed ontlokken dat hij hem 
helemaal aan stront gaat rijden. 

Uitslag: 1. Vincent Beentjes 
(Castricum) 2. Hidde Buur 
(Akersloot) 3. Henk Jan Verdonk 
senior (Egmond aan den Hoef) 
4. Wout Bakker (Heiloo) 5. Henk 
Louwe (Alkmaar).

Volleybal voor 55-plus: 
‘We zetten ‘m op’!

LIMMEN - Waar fitness-scholen 
als paddenstoelen gedijen, besef 
ik opeens dat ik al decennia 
lang geen binnensport meer heb 
beoefend. Mijn spieren straf-
fer dan ooit, gewrichten steeds 
roestiger gekleurd. Wandelen 
is noch mijn hobby, noch toe-
reikend om mijn hele skelet in 
Olga Commandeur-conditie te 
brengen. Mooiweerfietsen over 
langere afstanden spreekt mij 
wél aan. Hoe genoeglijk ook, 
dat helpt alleen mijn zomerse 
endurance.

 Onverwacht lees ik de lokroep 
in de krant. ‘Volleyballers 55+ 
gezocht’. Tot een wekelijks uurtje 
puur plezier voel ik mij onmiddellijk 
aangesproken. Aan het vermelde 
plusteken heb ik - oudere zonder 
nazaten - getalsmatig een generatie 
toegevoegd. Op mijn oude dag schat 
ik mijn balgevoel als voldoende 

in om positief te reageren. En niet 
alleen ik. Ook mijn vriendin, enkele 
jaartjes jeugdiger dan ik, niettemin 
ook ruim boven de 55, volleert met 
sportieve inborst mijn set-up even-
eens tussen de lijnen van het speel-
veld.

 Onze telefonische aanmel-
ding valt in enthousiaste aarde. 
Langskomen en meedoen, als 
proeve van ondervinding. Kijken 
of het balspel tussen het inmiddels 
beperkte aantal deelnemers ons 
bevalt. Volleybal is, gelet op omvang 
van speelveld en net, een spel van 
zes tegen zes. Dat aantal was bij ‘Set 
Up 55+’ aanwezig, maar is in de loop 
van de tijd geslonken. Ouder wor-
den brengt afhakers met zich mee, 
jammer maar helaas waar. 

 Je kunt natuurlijk ook inhaken. 
Nieuwkomers blijken van harte 
welkom, zonder ballotage en bal-

beheersing niet alles bepalend. 
Bewegen, balletje opgooien en het 
net vermijden, een uurtje per week. 
Dat is gezellig en leerzaam, want al 
is het in slow motion, oefening baart 
behoorlijke behendigheid. Mijn 
vriendin en ik hebben niet als eni-
gen ingehaakt. De ‘advertorial’ pakt 
uitmuntend uit, soms bestaat het 
nieuwe gezelschap wel uit vijftien 
enthousiastelingen. Zes tegen zes 
biedt linkse en rechtse indraaiers 
perspectief om even op de bank uit 
te rusten. Sommigen doen dat ook 
in het veld, glimlachend, goed ser-
verend of in de kleine ruimte hand 
naar de bal uitstekend. Maar ach, 
Joop Alberda komt toch niet kijken 
en de Olympische Spelen worden 
niet voor óns georganiseerd. Het 
gaat ons om plezier, ontspanning en 
lichaamsbeweging. Dat lukt maar al 
te goed!

Pete Spike

 
 
Prentenboekenavond

HEILOO - Ter inspiratie voor de 
Nationale Voorleesdagen houdt 
Bibliotheek Heiloo op dinsdag 
15 januari vanaf 19.00 uur een 
prentenboekenavond 0-6 voor 
pedagogisch medewerkers, leer-
krachten van groep 1/2 en overige 
geïnteresseerden.

In één avond bent u weer hele-
maal bij op het gebied van pren-
tenboeken. Ellis Bell, bekend 
van haar YouTube-kanaal 
Gebarenliedjes, verzorgt een 
workshop rondom Een huis voor 
Harry. Zij geeft aandacht aan 
houding, mimiek, stemgebruik en 
leert ons de belangrijkste gebaren 
bij het boek, zodat we met deze 
toevoegingen nog visueler kun-
nen voorlezen en vertellen.

Reserveer snel een gratis kaartje 
via www.bibliotheekheiloo.nl en 
laat u inspireren!

Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen (23 januari t/m 3 
februari 2019) staan de prenten-
boeken voor jonge kinderen cen-
traal. Niet alleen het Prentenboek 
van het Jaar, Een huis voor Harry, 
maar alle prentenboeken uit de 
Prentenboeken Top Tien.
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Hasselaarsweg 21 Heerhugowaard
Tel. 072 - 5714108

www.antduijnkeukens.nl

omdat het goed moet zijn!

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

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

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

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

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

keukenzaken krijg je allemaal verschillende bedrijven over de vloer!

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

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

vooruitstrevend en trekken daardoor veel leuke ondernemers aan! Hierdoor 

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

te versterken.

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

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

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

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

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

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

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

Superheld gezocht! 
Ervaren Assistent-Accountant voor de  

MKB ondernemer (HBO / MBO)
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerijop 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 LandgoedWillibrordus"

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 331020 
(Rodi verspreiding bv)
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Kaarten € 9,- 
 
Kaartverkoop 
Heiloo: Bruna, Primera 
Limmen: Drogisterij Aker 
Online: www.sjth.nl  
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DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

Kom langs voor het speciale

“Griezelhotel menu”
€ 25,00 / € 10,00 voor kids

    Foto’s repetitie 15 december 

Trakteert in
het voorstellingsweekend! 

Het tweede bolletje ijs 

GRATIS 
op vertoon van de toegangskaart 
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Stichting Jeugdtheater Heiloo is een jeugdthe-
atergroep die regionale theatertalenten tus-
sen de 12 en 18 jaar de kans biedt zich met 
veel plezier te ontwikkelen op het gebied van 
acteren, dansen en zingen. 

Gedurende het jaar wordt er toegewerkt naar 
het voorstellingsweekend, dat al jaren in het 
eerste weekend van februari plaatsvindt. 

Uitgangspunt van SJTH is om elk jaar met een 
eigen geschreven, unieke voorstelling op de 
planken te verschijnen, inclusief bijpassende 
dans en zelfgeschreven muziek. De kostuums 
en het decor worden ontworpen en gemaakt 
door een toegewijd team van vrijwilligers.

De aanloop naar 
Het Griezel Hotel
De voorbereiding begon al direct na ‘Het Won-
derlijke Avontuur van Aboekier en Aboezier’, 
de voorstelling van vorig jaar. Dit is namelijk 
het moment om nieuwe leden aan te trekken 
door middel van een auditieavond.

Van maart tot eind juni is er elke vrijdagavond 
tijdens de repetitie een basis gelegd op het 
gebied van theater, dans en zang. Zo wordt 
er onder andere gewerkt aan het overbren-
gen van emotie, stemgebruik en houding. In 
de tussentijd gaat het artistieke team aan de 
slag met het bedenken van een verhaal en 
het schrijven van een script voor de nieuwe 
voorstelling. Dit jaar heeft dat geresulteerd in 
‘Het Griezel Hotel’. Voordat de leden daadwer-
kelijk aan de voorstelling gaan werken, vindt 
het jaarlijkse We-Gaan-Er-Weer-Tegen-Aan-
Weekend plaats. In dit weekend slapen de 
leden met zijn allen in een grote tent, krijgen 
ze verschillende theaterworkshops en wordt 
het script uitgedeeld. En het spannendste van 

alles: de rolverdeling wordt bekendgemaakt.

Van september tot aan begin december wordt 
er elke vrijdagavond gerepeteerd aan het 
stuk. Vanaf dan verplaatst de repetitie naar de 
zaterdagmiddag, zodat er langer gerepeteerd 
kan worden om alle puntjes op de i te zetten. 

Op 15 december is er een voor-generale re-
petitie gehouden in Theater De Beun, inclusief 
kostuums en decor, om de leden al even te 
laten ruiken aan het echte theaterleven. De 
trailer van de aankomende voorstelling, die 
is gemaakt bij de voor-generale, is te zien op 
onze website: www.sjth.nl.

Volle zalen
Al 30 jaar weet SJTH in het eerste weekend 
van februari met haar familievoorstellingen 
de zalen vol te krijgen. Het is een hele leuke 
kennismaking met het theater voor kinderen 
vanaf  4 jaar en bovendien een inspirerend 
cultureel uitje voor de hele familie; ook de 
ouders, opa’s en oma’s genieten met volle 
teugen mee. 

Speciaal arrangement 
kinderpartijtje
• Je wordt voor de voorstelling geschminkt

• Gereserveerde plaatsen

• Limonade en iets lekkers

• Selfi es met de spelers

• Na afl oop een kijkje achter de schermen

• €10,- per persoon

•  Kaartjes voor de voorstelling van zaterdag 
15:15 uur of zondag 12:15 uur

• Reserveren via kaartverkoop@sjth.nl o.v.v. de 
gewenste voorstelling en het aantal plekken

Jeugdtheater Heiloo pakt 
dit jaar uit met Het Griezel Hotel

30 jaar SJTH op een rij

Groot nieuws! Er is een griezelvirus ontdekt dat gevaarlijk kan zijn voor mensen… Daarom 
moeten alle plekken worden gecheckt en schoongemaakt door het griezelbestrijdingsteam. 

Terwijl zij hard aan het werk zijn, zoeken de griezels van het land een veilige plek 
om te schuilen. Zij snappen er niets van, ze hebben toch niets misdaan? In een oud 
hotel komen ze samen en hebben ze het eigenlijk heel gezellig! Griezelig gezellig zelfs! 
Totdat er wordt aangebeld door een verdwaalde familie… 

Zou de schuilplaats van de griezels worden verklapt? En zijn ze eigenlijk wel zo eng als we 
misschien denken? Ga mee op avontuur met de griezels en kom kijken hoe het afl oopt in: Het 
Griezel Hotel!

Spannende familievoorstelling van Stichting Jeugdtheater Heiloo 

Al 30 jaar een begrip in Heiloo met volle zalen bij de jaarlijkse voorstellingen gespeeld 
door de talenten uit Heiloo en nabije omgeving

Schitterende zelfgemaakte kostuums en decors 

Voor kinderen vanaf 4 jaar en heel gezellig met ouders en of opa en oma’s
Kinderpartijtje arrangementen kijk op www.sjth.nl

• 2019 Het Griezel Hotel

•  2018 Het Wonderlijke Avontuur 
van Aboekier en Aboezier

• 2017 Diep in de Zee

• 2016 Het Speelgoedmysterie

• 2015 Prinses Pip

• 2014 Hoedeboel

• 2013 Een Zwarte Regenboog

• 2012 Aladdin

• 2011 Sneeuwwitje

• 2010 Carmen

• 2009 Nero          

• 2008 Kattenkolonie

• 2007 Het Zwanenmeer

• 2006 Wanted

• 2005 Midzomernachtsdroom

• 2004 Romeo en Julia

• 2003 Fuizt

• 2002 Mam, Kom uit 
 de Prullenbak!

• 2001 De Terugkeer van de Glimdingen

• 2000 Echo

• 1999 De Zwarte Regenboog

• 1998 Hoedenboel in Byem 

• 1996/1997 En ik en ik en ik...

• 1995 Alice in Wonderland

• 1994 Sprint en het Geheim van Quint

• 1993 Erik of het Klein Insectenboek

• 1992 Momo en de Tijd Spaarders

• 1991 Kelder Mysterie

• 1990 Uit de Tent Gelokt

• 1989 1, 2, veel…

 

  

  

Het Griezel Hotelttttttteeeellllll 

Applaus
voor het 
Jeugdtheater

Keer op Keer 
Dinsdag : 10.00 – 15.00 
Donderdag : 10.00 – 15.00 
Zaterdag : 10.00 – 15.00
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Familievoorstelling “Het Griezel Hotel” 
– 2 en 3 februari – De Beun Heiloo. www.sjth.nl.

De 20 mooiste kleurenplaten hangen in De Beun tijdens de 
voorstellingen. De makers krijgen een hele leuke goodiebag, 
kijkje achter de schermen en selfi e met de Griezel Hotel spelers. 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . leeftijd: . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inleveren t/m 30 januari bij Herberg Jan, 
Kennemerstraatweg 97, Heiloo

LOT OF 
H PP1N SS 
'-./ 

Lot of Happiness, de jongste goededoelenloterij, zet zich in voor de 
happiness van alle kinderen in Nederland. 

Met behulp van jouw deelname help je Ki Ka met hun strijd tegen kinderkanker, 
of steun je Make-A-Wish Nederland in hun missie om ernstig, soms 
levensbedreigend zieke kinderen een Wishjourneyte geven. 

Een lot kost €12,50 per trekking en jij beslist naar welk goed doel minstens 
50% van je inleg gaat. Bovendien maak je zestien keer per jaar kans op mooie 
prijzen. 

Wanneer je meespeelt met Lot of Happiness krijg je van ons een gratis 
toegangskaartje voor Het Griezel Hotel. 

Zo steun jij het goede doel, en steunen wij Stichting 
Jeugd Theater Heiloo. 

 
 
 
F am i l i e v o o r s t e l l i n g  
D e B e un H e i l o o  

 
Z a t e r d a g  2 f e b r u a r i  2019  
15 :15 en  20 : 15  
 
Z o n d a g  3 f e b r u a r i  2019  
12 :15  e n  15 : 15  

 
 

 

  

Kleurenplaatwedstrijd


