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Natuurtalent Sebas
in 'Project Rembrandt'
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a d v e r t e n t i e s

De cast van Het Griezel Hotel heeft ontzettend genoten.                  Foto: Rosa van Velthoven

Jeugdtheater schittert geweldig  
in Het Griezel Hotel

HEILOO - Afgelopen weekend 
nam Stichting Jeugdtheater 
Heiloo (SJTH) voor even haar 
intrek in theater De Beun in 
Heiloo. Jaarlijks speelt het 
Jeugdtheater daar in het eer-
ste weekend van februari hun 
nieuwste voorstelling. 

De voorstelling ‘Het Griezel 
Hotel’ werd dit weekend vier keer 
vol overgave gespeeld voor een 
nagenoeg uitverkochte zaal. De 
voorstelling is geschreven door het 
artistieke team van SJTH en het 
decor en de kostuums zijn gemaakt 
door een toegewijd team van vrij-
willigers. ‘Chapeau’ voor hen, als je 
bedenkt dat dit alles met een mini-
maal budget moet gebeuren. Bij bin-
nenkomst in de theaterzaal worden 
de bezoekers ‘gescand’ en tot ieders 
opluchting worden er geen besmet-
te figuren gevonden. ‘Area cleared’, 

de show kan beginnen. Vanaf het 
begin amuseert het verhaal. Op 
het podium gebeurt van alles en de 
afwisseling tussen spel, muziek en 
zang maakt dat je je geen moment 
verveelt. De nodige humor houdt 
het luchtig, zodat het ook voor de 
jongste bezoekers niet te grieze-
lig wordt. Neem daarbij de mooie 
kostuums en het enthousiasme van 
de spelers en je ervaart een gewel-
dig leuke voorstelling, gewoon in je 
eigen dorp. Een jonge bezoeker (5 
jaar): “Die Griezels hebben het wel 
heel leuk met elkaar.”

Ook de cast en crew hebben ont-
zettend genoten. Een van de spelers 
zegt: “Wat heerlijk om voor zulke 
volle zalen en enthousiast publiek te 
spelen.” Nu het voorstellingsweek-
end er weer op zit, is het voor het 
Jeugdtheater tijd om nog even na 
te genieten en bij te komen van de 

drukke periode van vooral heel veel 
repeteren. Maar niet te lang, want 
voor je het weet begint het te krie-
belen en worden de eerste plannen 
gesmeed voor de voorstelling van 
2020.

Tekst: Linda van Rozendaal

Feestelijke opening 
Restaurant Fnidsen
van Heilooër Sam

ALKMAAR - Afgelopen zondag 
was de officiële opening van 
Restaurant Fnidsen van plaats-
genoot Sam Piscaer, voorheen 
van Restaurant De Loocatie. 

Sam en zijn team presenteerden het 
nieuwe concept, dat al een paar maan-
den lekker draait, op spetterende 
wijze. Veel muziek, lekkere hapjes 
en natuurlijk een drankje. Heel veel 
Alkmaarders en Heilooërs waren 
uitgenodigd voor deze gelegenheid. 

De locatie in de oude binnenstad, 
voorheen Rose’s Cantina, is grondig 
gerenoveerd en opnieuw ingericht. 
Helemaal in authentieke stijl, maar 
met de moderne sfeer van nu. Naast 
de wijnbar en het restaurant zijn nu 
ook de hotelkamers gereed. Om met 
een van de gasten te spreken: in één 
woord geweldig. 
 
Sam en zijn team verwelkomen u 
graag om eens te komen genieten van 
alle culinaire hoogstandjes.

Sam en zijn team staan graag voor u klaar bij Restaurant 
Fnidsen.          Foto: Pim de Jong

Dank u wel! 

HEILOO - Dank u wel aan ieder-
een die mij heeft bijgestaan toen 
ik op 29 januari jl. zo ongelukkig 
ten val kwam met de fiets op de 
Stationsweg in Heiloo.

Mevrouw M. de Boer, Heiloo

 
 
 
HEILOO - Wil je ervaringen uit je eigen leven verwerken tot een zinvol 
verhaal? In de cursus ‘Biografisch schrijven’ biedt schrijfster Patricia 
Wessels (auteur van ‘De Wensdagen’) je goede opbouw, literaire technie-
ken, ludieke oefeningen en de gedegen feedback van een professional. 
 
Willibrordus Business Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo  
(i.s.m. Shiftcoaching). Wanneer: do. van 10 tot 12 uur. Op: 21 feb, 7 en 21 
mrt, 4 en 18 apr, 2, 16 en 30 mei. Prijs: 320 euro,-. Aanmelden en meer info 
via: patricia@iticus.nl of tel: 06-47084950.

Levensverhaal schrijven

yunoacupunctuur.nl
0 6 - 3 3 . 3 7 . 1 0 . 6 0  

Natuurlijk, Veilig 
& Effectief

Acupunctuur
Y U N O

KLACHTEN?
P I J N

Winkelcentrum ‘t Loo, Het Hoekstuk 
en Egmond a/d Hoef

HACHEE-
PAKKET 

KILO 

€ 7,95
GEPANEERDE 

LIVAR 
SCHNITZELS, 

IEDERE 

4E GRATIS

VACATURE:
ADMINISTRATIEF  

MEDEWERKER
afdeling Huur & Beheer in  

Alkmaar (40 uur)

Voor meer info: 
www.vanderborden.nl/vacatures

Valentijns IJstaartje € 3,95 & IJslollies € 1,50

Stationsweg 74 Heiloo - 072-7920167
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Spaar voor een gratis  
Winter Snit* 

* Bij inlevering van  
een nieuwe volle spaarkaart

 

îî  

îî 

îî

îîî 

îî

 Spaaractie februari          2019 
Wk 6 Alle Chocolade en Bonbons 100 gr. 
Wk 7 Valentijn Makrons per st. € 1,20  
Wk 8 Cranberry Kwarkbollen 
Wk 9 Cuba Coffee 250 gr. NIEUW     
Maand Witte- of bruine bollen

 
 

6 voor € 5,95 
5 voor € 3,95 

€ 6,13    
p.zak vanaf € 2,58

Stempels

BOUWMARKT 
MEELGRO 

ADVIES SERVICE VAKKENNIS 

Ruitensproeier antivries kant & klaar -21,5   2,5L  

1 +1 gratis 7,90  €3,95  
 

Maatlat 9 1906BL Limmen  
072-5051788  

bouwmarkt@meelgro.nl 

TOYOTA YARIS € 5.450*
1.3 VVT-i Luna 5-drs

blauw metallic, ’07, 167.996 km, ABS, 7 airbags, 
stuurbekrachtiging, elektr.ramen voor, 
elektr.spiegels (verwarmd), airconditio-
ning (climate control), TREKHAAK, 
radio/cd-speler, lichtmetalen 
velgen, centrale vergrende-
ling met afstandsbediening, 
boordcomputer, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, 
mistlampen voor, etc.

BOVAG
GARANTIE6MND
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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 AYGO 5-DRS € 12.450,-*
1.0 VVT-i X-Play

grijs metallic , ’18, 7.848 km, ABS, VSC, TRC, 8 airbags, elektr.
ramen voor, elektr.spiegels, start/stop sys-
teem, radio/AUX/USB, lichtmetalen 
velgen, bluetooth, toerenteller, 
CV met AB, airconditioning, 
in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, 
snelheidsbegrenzer, 
audiobediening op 
stuurwiel, parkeerca-
mera achter, multime-
diascherm, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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ramen voor, elektr.spiegels, start/stop sys-
teem, radio/AUX/USB, lichtmetalen 
velgen, bluetooth, toerenteller, 
CV met AB, airconditioning, 

* RIJKLAARPRIJS!

S
I

* RIJKLAARPRIJS!

blauw metallic, ’07, 167.996 km, ABS, 7 airbags, 
stuurbekrachtiging, elektr.ramen voor, 
elektr.spiegels (verwarmd), airconditio-
ning (climate control), TREKHAAK, 

A
S

* RIJKLAARPRIJS!

PEUGEOT 107 5-DRS € 5.450,-*
1.0 VVT-i Access

wit, ’12, 11.413 km, stuurbekrachtiging, 
ABS, 2 airbags, lm-velgen, centrale 
vergrendeling met afstandsbe-
diening, airconditioning, 
achterbank neerklap-
baar, radio/cd-speler, 
etc. 1e eigenaar, 
slechts 11.413 km 
gereden! 

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA AYGO 5-DRS O

wit, ’12, 11.413 km, stuurbekrachtiging, 
ABS, 2 airbags, lm-velgen, centrale 
vergrendeling met afstandsbe-

* RIJKLAARPRIJS!
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BOVAG
GARANTIE6 MND

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

zilver metallic, ’17, 38.737 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..
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control, Toyota Safety Sense, parkeerhulp-
camera achter, bluetooth, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, 
CV met AB, touchscreen 
radio/cd-speler, audio- 
en telefoonbediening 

verstelbaar lederen 
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FABRIEKS
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!

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

TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD € 45.950,-*
2.5 First Edition Automaat

grijs metallic, ’19 (nieuwe auto), 12 km, ABS, VSC, TRC, 9 air-
bags, elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), climate- 
en cruise control, regen- en schemersensor, 4x 
camera rondom (panoramic view monitor), 
dodehoeksensor, navigatie Plus, smart 
entry, privacy glass, LED kop-
lampen, LED achterlichten, 
parkeersensoren voor en 
achter, elektr.achterklep, 
18 inch lichtmetalen 
velgen, camerafunctie in 
binnenspiegel (smart rear 
view mirror), etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

N
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TOYOTA COROLLA VERSO € 7.950,-*
1.8 16v  VVT-i Sol

platinum silver metallic, ’07, 119.974 km, ABS, VSC, TRC, 9 
airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spie-
gels (verwarmd), climate control, cruise 
control, centrale vergrendeling met 
afstandsbediening, navigatie-
systeem, TREKHAAK, 
mistlampen voor, radio/
cd-speler, voorstoelen 
in hoogte verstelbaar, 
etc.

O
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TOYOTA YARIS € 5.450* O

airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spie-
gels (verwarmd), climate control, cruise 
control, centrale vergrendeling met 
afstandsbediening, navigatie-

mistlampen voor, radio/

S
I
O
N

BOVAG
GARANTIE6 MND

* RIJKLAARPRIJS!* RIJKLAARPRIJS!

en cruise control, regen- en schemersensor, 4x 
camera rondom (panoramic view monitor), 
dodehoeksensor, navigatie Plus, smart 
entry, privacy glass, LED kop-

* RIJKLAARPRIJS!

trefpunt agenda

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

Klassieke muziek op zondag
Zondag 10 februari van 11.00 uur tot 12.30 
uur kunt u in het Trefpunt weer gezamen-
lijk luisteren naar klassieke muziek die 
is geselecteerd en wordt gepresenteerd 
door Erik Nap. Entree is gratis, een vrijwilli-
ge bijdrage wordt op prijs gesteld. Tevoren 
opgeven bij het Trefpunt, telefoon
5331297. 

Samen eten tussen de middag
Elke woensdag kunt u in het Trefpunt om 
12.30 uur de warme maaltijd gebruiken. 
Er wordt een lekkere maaltijd bereid door 
Catering Wesselius. Keuze uit 4 menu’s op 
woensdag 13 februari. Opgeven uiterlijk 
vrijdag 8 februari 12.00 uur.

Het Wouda gemaal
Zondag 17 maart bezoeken we het Wou-
da gemaal in Lemmer. Dit is het grootste, 
nog werkende, stoomgemaal ter wereld. 
Tijdens de rondleiding krijgt u een echt 

interessante uiteenzetting die u zeker zult 
waarderen. De luxe touringcar vertrekt om 
10.30 uur vanaf het Trefpunt en u bent 
rond 17.30 uur weer terug bij het Trefpunt. 
De kosten bedragen € 52,00 p.p. inclusief 
koffietafel met kroket. Opgave van te vo-
ren is noodzakelijk 

De Bieb Express
De Trefpunt Express gaat iedere laatste 
woensdag van de maand naar de biblio-
theek in Heiloo. U wordt rond 10.00 uur 
van huis opgehaald en thuis gebracht. In 
de bibliotheek kunt u boeken uitzoeken, 
lenen en terugbrengen. De kosten bedra-
gen € 3,00 koffie/thee wordt aangeboden 
door de Bibliotheek. Aanmelden van te 
voren is noodzakelijk.

 Muziek optreden Dirk Jan Ranzijn 
Dirk Jan Ranzijn is een van de meest suc-
cesvolle instrumentalisten van Europa. 
Zondag 24 februari treedt hij op in het 

Trefpunt van 14.00 tot 16.00 uur. Entree 
€ 10 incl. koffie/thee bij binnenkomst. Uw 
komst tevoren melden bij het Trefpunt.

Lezing ‘Caravaggio’
In samenhang met de tentoonstelling 
‘Caravaggio’ in Centraal Museum Utrecht 
is er woensdag 20 februari om 14.00 uur 
in het Trefpunt een lezing. In de periode 
1600-1630 was het caravaggisme de grote 
mode in Europa. Entree € 10; tevoren aan-
melden bij Trefpunt.

Fithockey
Een veilige buitensport voor 50+ op een 
kunstgrasveld, In de periode 5 maart t/m 
28 mei 12 lessen voor € 35. Het gaat om 
bewegen en sociale contacten. Locatie: De 
Terriërs, Het Zevenhuizen 50. Opgeven via 
het Trefpunt tel.5331297.

Koffieklets 
Vindt u het ook zo gezellig om een kop-

je koffie (of iets anders) met een aantal 
mensen te drinken, dan bent u van har-
te welkom bij onze Koffieklets op vrijdag
15 februari vanaf 15.00 uur in Restaurant 
Wildschut. Info bij Annemieke Snel tel. 
5337565.

Dansmiddagen voor jong en oud
Stichting Trefpunt en Oud-Standing Heiloo 
zijn dansmiddagen gestart voor jong en 
oud. Beleef de muziek van vroeger. Zondag 
24 februari van 14.00 tot 17.00 uur zal DJ 
Mark van De Singeltjesklubb de muziek 
verzorgen. Locatie: De Strandwal (naast 
Keuken met Karakter). Entree € 7,50 incl. 
consumptie en hapje. 

Informatiemiddag voor blinden 
en slechtzienden

Georganiseerd door het Trefpunt en 
Bibliotheek Heiloo. Dinsdag 26 februari 
van 13.10 tot 15.30 uur in de Bibliotheek 
Heiloo. 

Uitstapjes met de Trefpunt Express
Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
•  Twee musea en lunch in Egmond

 aan Zee, dinsdag 12 februari
•  Toverlantaarn museum, Heiloo, woens-

dag 20 februari
•  Film Lion in Cool Heerhugowaard, 

vrijdag 22 februari
•  Don Quichote  opera & ballet, in de 

Vue Alkmaar, dinsdag 26 februari

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!

HET IS ALTIJD  
CARNAVAL BIJ ONS!
(daarom hebben wij een  
ruime keuze aan  
verkleedkleren)

De Opkamer 3 en 4 
Deze 2-kamerappartementen worden verkocht met Koopgarant. 
De genoemde koopsom is een vaste prijs waarin de koperskorting 
reeds is meegenomen. Verkoop gaat middels loting waarbij 
huurders van Kennemer Wonen in Heiloo voorrang hebben.

Koopsom nr. 3: € 172.500,- k.k. | nr. 4: € 180.000,- k.k.

heilOO

Kanaalkade 91, Alkmaar | (072) 572 37 36 | krk.nl

VerKOOp per lOting Open huis  ma. 11 feb.  15.30-16.30
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

 
1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Alkmaar, maar heb tot mijn 18e 
met mijn ouders en zus in Heiloo gewoond. Na een studietijd in 
Amsterdam en twee leuke huizen in Alkmaar ben ik nu weer terug 
in m’n oude straat in Heiloo-West waar ik met mijn man en twee 
zoons (14 en 16) woon.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Hetzelfde als ik nu doe! Ik heb een superleuke (vind ik zelf) 
lifestylewinkel waar ik heel leuk en afwisselend werk heb. Ik zou 
alleen iets meer tijd willen hebben om te knutselen, schilderen, 
kleding maken etc.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Mark Rutte, om eens van gedachten te wisselen over de regelge-
ving voor kleine ondernemers, de middenstand etc. Dat kan al-
lemaal behoorlijk verbeterd worden waardoor er nog meer kansen 
komen voor ondernemers om daadwerkelijk te gaan én te blijven 
ondernemen!

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Eigenlijk alles, of is dat raar? Zwemmen bij Het Baafje, dansen 
bij Ranzijn, hutten bouwen in het Heilooërbos, schaatsend naar 
Akersloot etc. etc.

5. Wat vind je de mooiste plek van Heiloo?
De eendenvijver bij de Van Merlenlaan, in het voorjaar als de  
bomen zo mooi in bloei staan.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Als iemand m’n hulp nodig heeft of als het alarm van de winkel 
afgaat, dan moet ik erheen! Gelukkig is dat nog maar één keer 
gebeurd en was de buurman al bezig om het ingeslagen raam  
dicht te maken.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Wat je uitstraalt krijg je terug. Als ik m’n dag niet heb, lijkt ieder-
een wel chagrijnig, maar als je vrolijk bent lijkt iedereen om je 
heen dat ook te zijn. Kijk naar wat je wel hebt, het glas is halfvol!

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik naast de mooie woonspullen ook kleding verkoop!  
Superleuk om erbij te doen.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Dan zou ik een écht centrum creëren in Heiloo. Geen auto’s rond 
het Witte Kerkje, maar leuke ondernemers en horeca, zodat het 
ook in Heiloo gezellig en leuk wordt. Gelukkig hebben we al een 
sterk begin met Herberg Jan, De Kamer en Spijkers, maar de ver-
binding is er nog niet. Leuke bestrating, groen, bankjes en  
dergelijke, en af en toe een leuk evenement op het plein.

10. De persoonlijke vraag van Monique Eijbergen:
“Jij hebt al jaren de superleuke woonwinkel Twin Arts Lifestyle 
in de Oude Stad van Alkmaar. Heb je ooit overwogen om ook een 
vestiging in Heiloo te gaan beginnen?”
Zeker! Ik ben bezig geweest met een pand in ‘t Loo, maar de plek 
en de omstandigheden waren niet helemaal top. Nu ben ik heel blij 
met de winkel in de mooie Oude Stad, een supergezellig buurtje 
met heel veel verschillende en bijzondere winkels. Komen jullie 
een keer kijken?

Ik geef de 10 vragen door aan Iris Wimmers. Mijn vraag is:
“Je bent al jaren een enthousiaste vrijwilliger bij HSV, hoe  
combineer je dat met je werk als psychotherapeut?”

Tien vragen aan...

Inge
Langedijk

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

 
Schrijver ingezonden 
brief 'Rollatorcity 2'

HEILOO - Onder de ingezon-
den brief ‘Rollatorcity 2’ in de 
Uitkijkpost van woensdag 30 
januari jl. is per abuis de naam 
van de briefschrijver weggevallen. 
Op verzoek van de schrijver van 
de brief vermelden we zijn naam 
hier alsnog: Berend Izaks.

Trio’s van Fanny en Felix Mendelssohn 
in Witte Kerk Heiloo

HEILOO - Het Belfontis 
Pianotrio verzorgt op zondag 17 
februari om 15.00 uur een con-
cert in de Witte Kerk in Heiloo. 
Violiste Heleen Hulst laat met 
haar Belfontis Trio horen hoe 
de muziek van broer en zus 
Mendelssohn klinkt op viool, 
cello en fortepiano. Elk van die 
instrumenten wordt nog eens 
speciaal uitgelicht in de ‘Lieder 
ohne Worte’ van de Servisch-
Nederlandse componiste Jasna 
Velickovic.

Felix en Fanny waren muzikale 
wonderkinderen, zowel wat piano-
spel als componeren betreft. Als 
telgen van een welgestelde familie 
genoten zij de best denkbare opvoe-
ding in Berlijn. Maar terwijl Felix 

vanzelfsprekend musicus kon wor-
den, werd Fanny in haar muzikale 
opvoeding beperkt. Ze was min-
stens zo’n goede pianist als haar jon-
gere broer, maar moest zich vooral 
richten op taken die bij een vrouw 
hoorden: huisvrouw en moeder zijn! 
Ook mocht Fanny haar composities 
niet uitgeven en zeker niet in het 
openbaar concerten geven. Alleen 
huisconcerten werden door haar 
vader en broer Felix toegestaan.

Het pianotrio opus 11 is Fanny’s 
laatste compositie en werd pas uit-
gegeven na haar dood. Het heeft een 
prachtig derde deel dat de onder-
titel ‘Lied’ kreeg. Het refereert aan 
Lieder ohne Worte, pianostukken 
waarin een gezongen melodie op 
de piano door zichzelf begeleid 
gespeeld wordt en waarvan Felix 
er vele heeft geschreven. Onder zijn 
eigen naam heeft hij enkele Lieder 
ohne Worte van Fanny uitgege-
ven. Opmerkelijk is dat de Engelse 

koningin Victoria juist een van die 
van Fanny de mooiste vond!

Jasna Velickovic ging op zoek 
naar de geest van de romantiek, zo 
ontstond Songs Without Words, 
gebaseerd op het vertraagde terug-
waarts luisteren naar het pia-
notrio van Felix Mendelssohn. 
Tegelijkertijd versterkt Songs wit-
hout Words de intensiteit van deze 
toch al zeer emotionele romanti-
sche muziek.

Het Belfontis Pianotrio bestaat 
uit topmusici: Heleen Hulst viool, 
Nina Hitz cello en Kaoru Iwamura 
fortepiano. Het programma op 
17 februari luidt: Pianotrio nr.1 
van Felix Mendelssohn, Pianotrio 
opus 11 van Fanny Mendelssohn, 
SongsWithout Words van Jasna 
Velickovic. Informatie en bestellen: 
www.concertenwittekerk.nl of bel-
len 06-45184525. Kaarten zijn ook in 
de zaal verkrijgbaar.

Het Belfontis Trio laat horen hoe de muziek van Mendelssohn 
klinkt op viool, cello en fortepiano.      Aangeleverde foto

Nog éven over uw  
bewakingscamera...

HEILOO - Wist u dat u met uw 
bewakingscamera thuis of in 
uw bedrijf kunt helpen bij het 
oplossen van een misdrijf door 
de locatie van uw bewakingsca-
mera aan te melden op ‘Camera 
in Beeld’ van Politie Nederland? 

Buurtpreventie Heiloo legt uit… 
Door uw cameralocatie aan te mel-
den op ‘Camera in Beeld’ van Politie 
Nederland ontstaat een overzicht 
van bewakingscamera’s in Heiloo. 
Bevindt een camera zich op een 
mogelijke vluchtroute van daders, 
dan kunnen de camerabeelden door 

de politie worden opgevraagd en zo 
bijdragen aan het oplossen van het 
misdrijf. De politie kijkt dus niet 
mee en uw gegevens zijn alleen toe-
gankelijk voor politieambtenaren. 
Aanmelden is veilig en eenvoudig! 
Buurtpreventie Heiloo en Politie 
Wijkteam Heiloo omarmen dit initi-
atief. Want we zijn allemaal gebaat 
bij een veilig Heiloo waar misdrijven 
samen met u voorkomen óf opge-
lost worden. 

 
Ga naar www.buurtpreventieheiloo.
nl voor meer informatie en aanmel-
den op Camera in Beeld.

Paul Dirks en Daniëlle Kloos zijn de gezichten achter de buurt-
preventie WhatsAppgroep.                Foto: Iwan Bronkhorst
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LUTE GEEFT t3J'.� 

7, 8 & 9 februari 

Bedtextiel met hoge kortingen!!! 
Dekbedovertrekken vanaf €î 0,
Hoeslakens vanaf €5,-
Kussens vanaf €î 0,- 
Badjassen & Handdoeken 
tot 30% korting!!! 

Kerkweg 1 Limmen 
Rijksweg 108 Limmen 
Tel. 072-505 14 54 
www.slaapkennerlute.nl wij kennen onze slapers

LUTE GEEFT t3J'.� 

7, 8 & 9 februari 

Bedtextiel met hoge kortingen!!! 
Dekbedovertrekken vanaf €î 0,
Hoeslakens vanaf €5,-
Kussens vanaf €î 0,- 
Badjassen & Handdoeken 
tot 30% korting!!! 

Kerkweg 1 Limmen 
Rijksweg 108 Limmen 
Tel. 072-505 14 54 
www.slaapkennerlute.nl wij kennen onze slapers

Volop voordeel op merken als
VanDyck & Bella Donna
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...n
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Laten we vanaf nu  

 met elkaar delen!
 met elkaar delen!

Bij jou voel ik me het aller-aller fijnst!

Bij jou voel ik me het 
Bij jou voel ik me het 
Bij jou voel ik me het 
Bij jou voel ik me het 
Bij jou voel ik me het aller-alleraller-alleraller-aller fijnst! fijnst! fijnst!

Bedankt dat je mij  
zo gelu kkig maakt!
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Bedankt dat je mij  
zo gelu kkig maakt!

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

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

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...
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WAAROM SPORTEN BIJ  ’T GYMLOKAAL HEILOO:
+  Een effectieve training in slechts 2 x 30 min. per week
+ Persoonlijke training op maat gemaakt
+ Altijd onder begeleiding
+ Geen kans op fouten of blessures
+  Sporten op het moment dat het jou uitkomt in een prettige omgeving
+ Altijd inzicht in je resultaten (prestaties)
+ Tevredenheidsgarantie

’T Gymlokaal • Heerenweg 148 • 1651 KW  Heiloo  • 072-7370396
www.gymlokaalheiloo.nl • info@gymlokaalheiloo.nl •            tgymlokaalheiloo

Openingstijden: Ma tm Vr 8.00-13.00 & 16.00-21.30 • Za & Zo  8.30-12.30

PROFITEER NU VAN ONZE UNIEKE

OPENINGSACTIES!
• 10 EURO korting op het maandbedrag 

gedurende hele lidmaatschap!
• 90 dagen tevredenheidsgarantie! • Geen Inschrijfgeld

NIEU
W 

GEOPEND!
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Petra van Baar heeft een stevige handdruk, dit zegt gelijk alles 
over haar massagetechniek: voor een goede sportmassage kunt u 
bij Petra terecht. “Tenzij je dat juist niet wil natuurlijk, ik behan-
del mijn klanten in overleg. Lymfedrainage is een aparte techniek 
waarbij het masseren juist weer heel zacht aanvoelt “, vertelt Petra. 
Aan alles is te merken dat het hier een vakvrouw in hart en nieren 
betreft, no-nonsense en recht door zee.

Ze combineert in haar praktijk in Fitnesscentrum Heiloo aan de 
Nijverheidsweg verschillende soorten massages zoals ontspanningsmas-
sage, sportmassage, triggerpointmassage en Acupressuur. “Ik geef iemand 
het soort massage waarvan ik denk dat diegene het nodig heeft, hierbij com-
bineer ik de diverse technieken die ik in huis heb. Ik werk veel op gevoel”, 
zo legt Petra uit.

Op 1 juni 2017 begon ze als masseuse in het Fitnesscentrum Heiloo aan 
de Nijverheidsweg. “De fysiotherapeute aldaar, Tien van der Weide, zocht 
een masseuse erbij en zodoende kwamen ze bij mij terecht”, vertelt Petra 
die bij Fitnesscentrum Heiloo aan het sporten was geslagen omdat ze een 
maand gratis fitness won tijdens een actie. “Ik vond dat zij moest ondervin-
den hoe ik masseerde dus onze samenwerking is destijds beklonken terwijl 
ik haar een massage gaf”, lacht Petra. Inmiddels biedt het Fitnesscentrum 
een compleet pakket aan met Tien van der Weide als Fysiotherapeute, Petra 
van Baar als masseuse en Maaike Hoogland als diëtiste. Daarbij zijn verder 
natuurlijk alle sportfaciliteiten, een douche en een zonnebank aanwezig. Er 
is altijd genoeg parkeergelegenheid voor de deur, ook een pluspunt van de 
locatie van haar massagesalon.

Petra werkt al heel lang in een bekende bouwmarkt in Heiloo. Een oud-
collega ging masseren en Petra mocht een keer mee als ‘model’. Ze was zo 
enthousiast dat ze een cursus sportmassage ging doen. Een pittige oplei-
ding, die ze naast haar werk heeft gevolgd, met veel aandacht voor bles-
surepreventie en het voorkomen van klachten. Daarbij kom je ook alles te 
weten van o.a. osteologie, het zenuwstelsel en het spierstelsel. Dit alles leer 
je in een jaar: de vastberaden Petra haalde in 2011 haar felbegeerde diplo-
ma. Toen ze in 2017 bij Fitnesscentrum Heiloo terecht kwam had ze al zes 
jaar ervaring opgedaan als masseuse bij een sauna.

“Ik vind het hartstikke leuk om klachtgericht te werken, als je iemand ziet 
opknappen doet me dat ontzettend goed. Ik weet nog dat er op mijn vorige 
locatie een klant binnenkwam die amper de trap op kwam, na de behande-
ling rende hij zo de trap af”, Petra straalt als ze over haar werk praat. Tijdens 
massages gebruikt ze voor het gezicht en het decolleté amandelolie. Voor 
de rest van het lichaam of voor mensen met een gevoelige huid gebruikt ze 
Chemodol. Dit is een milde neutrale massageolie met goede resorptie-eigen-
schappen waardoor een optimaal contact ontstaat met de huid en geschikt 
is voor ieder huidtype.

Petra heeft alvast een tip voor haar toekomstige klanten: Als je jezelf al stijf 
voelt dan ben je eigenlijk al te laat. Mocht je klachten hebben, loop dan 
rechtop en niet naar de pijn toe want dan blesseer je die kant omdat je je 
spieren daar overbelast.

De kosten voor een vol uur massage voor het hele lichaam zijn € 38,50 en 
voor een half uur betaalt u € 21,50. Indien u bijvoorbeeld last van uw rug 
heeft dan kunt u dat aangeven en concentreert Petra zich een uur op dit 
deel van het lichaam. De massagesalon is geopend op dinsdag, donderdag 
en vrijdag vanaf 19.00 uur.

Tekst: Margreeth Anema

Massage Heiloo
sportmassage - triggerpoint - lymfedrainage  

ontspanningsmassage - acupressuur

Petra in de massagesalon.    Aangeleverde foto

Massage Heiloo
Petra van Baar, Nijverheidsweg 25, 1851 NW HEILOO

06-12380873, www.massageheiloo.nl, info@massageheiloo.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

COLUMN
Sneeuw. Het blijft iets magisch. Dat 
moment dat je ‘s avonds voor je naar 
bed gaat nog even door de gordijnen 
naar buiten kijkt en een witte wereld 
je welterusten zegt. Of ‘s morgens 
wakker worden van de uitbundige 
kreten van je dochters, die enthou-
siast vragen of we met de slee naar 
school kunnen, want “het heeft 
gesneeuwd”. Een witte wereld die je 
gedag zegt en die uitnodigt om een 
flink stuk te wandelen. Krakende 
voetstappen door de verse sneeuw. 
Natuurlijk hoort een sneeuwpop 
er ook bij, al vroeg ik me de laatste 
keer af of mijn meiden dat nou 
graag wilden, of dat ik stiekem zelf 
het meest enthousiast was? Maakt 
niet uit, het resultaat mocht er zijn 
en een sneeuwpop met Unox muts 
heeft ons een paar dagen vriendelijk 
toegelachen vanuit de tuin.

Natuurlijk zit er ook een keerzijde 
aan al deze sneeuwpret. Want wat 
als je slecht ter been bent? Of als je 
iedere dag een heel stuk naar school 
moet fietsen? Zo lang je op de grote 
weg bent (en daar kunt blijven) 
gaat het goed, want deze worden 
doorgaans goed gestrooid. Woon je 
daar wat verder vandaan, heb je het 
al wat moeilijker. En woon je ergens 
waar van die gezellige klinkertjes in 
de straat liggen, dan sta je pas echt 
voor een uitdaging (als je niet al op 
straat ligt, omdat je bent uitgegle-
den).  
 
Sneeuw. Veel plezier voor de een, 
maar een crime voor de ander. Zou 
het echt niet te organiseren zijn dat 
er bijvoorbeeld rond zorgcentra, 
scholen en winkelcentra wordt 
gestrooid? Dat drukke (fiets)straten 

die geen hoofdweg zijn, maar waar 
wel veel verkeer doorheen gaat, ook 
worden gestrooid? In de tweede 
ronde welteverstaan? Het lijkt mij 
een goed idee en dan durf ik best op 
nog een pak  sneeuw te hopen.

Sneeuw

Lynn

Maartje de Lint verzorgt Preek van  
de Leek: ‘De stem in mijn leven’

HEILOO - Maartje de Lint zal 
vertellen over haar leven en 
werk als klassiek zangeres en 
als drijvende kracht achter de 
community ‘Singalong Heiloo’. 
Dit initiatief ontwikkelde zij 
voor mensen met geheugenpro-
blemen die nog thuis wonen én 
voor hun mantelzorgers. Zie ook 
www.maartjedelint.com.

Zij trakteert ons natuurlijk ook 
op enkele liederen, begeleid door 
pianist Henk van Meegen en gitarist 
Srdjan Kekanovic. Aansluitend is er, 
onder het genot van een drankje, 
gelegenheid om na te praten met de 
(s)preker en andere aanwezigen.

De toegang is gratis. Bij de uit-
gang kunt u een vrijwillige bijdrage 
voor Rond de Waterput geven. 
Zondag 10 februari om 16.00 uur 
in de Witte Kerk (Heerenweg 32 in 
Heiloo). 

Voor meer informatie kijk op 
www.ronddewaterput.nl.

Maartje is de drijvende kracht achter ‘Singalong Heiloo’. 
        Foto: Richard Byrdy

Presentatie over herbergen, kroegen 
en… melksalons

HEILOO - Op veler verzoek 
zal plaatsgenoot Piet Stoffers, 
onder meer bekend van zijn 
boek ‘Heiloo, toen het dorp nog 
dorp was’, nogmaals een presen-
tatie geven over het verleden 
en (in mindere mate) het heden 
van de horeca in Heiloo.

De presentatie, een visuele tocht 
door Heiloo, zal worden verleven-
digd met historische beelden. En zo 
zal de middag voor de niet piepjonge 
Heilooërs een feest der herkenning 
worden. De wél piepjonge Heilooërs 
zullen verbaasd zijn over de grote 
hoeveelheid horecagelegenheden in 
vroeger tijden in Heiloo. Na afloop 
van de presentatie zullen er vast 
veel herinneringen opgehaald wor-
den. Op zaterdag 9 februari vanaf 
14.00 bent u allen zeer welkom 
in het Historisch Museum van de 
Historische Vereniging Heiloo op 
het Landgoed Willibrordus. De pre-
sentatie duurt ongeveer anderhalf 

uur. In verband met de verwachte 
opkomst is aanmelden gewenst: 
e-mail: p.w.morsch@ziggo.nl of 

06 - 51718363. Toegang, inclusief 
een aandenken en koffie/thee € 5,-  
(geen pin).

Hotel Runxputte in Heiloo.    Foto: Archief Historische Vereniging Heiloo
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Live Life Love and be loved
Valentijnsdag 14 februari

‘T LOO 6, 1851 HT HEILOO
KERKWEG 27, 1961 JA HEEMSKERK*Geldig van 10 t/m 23 september 2018. Niet inwisselbaar tegen contant geld. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

*20%
korting op 
deze BH’s*

New collection!
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Heb jij al plannen voor Valentijnsdag? 
Voel je goed bij jouw Valentijn met mooie lingerie!

* Verras je lief met Valentijn * Verras je lief met Valentijn  Verras je lief met Valentijn  Verras je lief met Valentijn 

Voucher
T R E A T  Y O U R S E L F

T O  S O M E T H I N G  N I C E

It's on me

Cathy, Daphne en Hilda maken je graag wegwijs in de wondere wereld van de  
bustehouder...                   Aangeleverde foto

De Wondere Wereld van de 
Bustehouder...

ALKMAAR - Het geheim van een goede 
bh? De juiste (omvang) maat. Het lijkt zo 
simpel, maar toch draagt 70 tot 80% van 
de vrouwen de verkeerde maat bh.

Als een bh niet goed aansluit op het lichaam 
ondersteunt hij niet meer voldoende en ver-
liest zijn functie. Dan kan een bh nog zo goed 
zijn, maar met de verkeerde maat zit hij nog 
steeds niet zoals het zou moeten. Hij moet 

er juist voor zorgen dat je een mooi silhouet 
krijgt en het moet de hele dag prettig dra-
gen. Hierbij is de hulp van een deskundige in 
een speciaalzaak natuurlijk fijn. Wij maken je 
graag wegwijs in de wondere wereld van de 
bustehouders. Graag tot ziens in de winkel!

Volg ons op social media & blijf op de hoog-
te! Isis Bodyfashion, Frederik Hendriklaan 10, 
1814 JP Alkmaar, 072-5116606.

og een week en dan is het weer Valentijnsdag. 
Een dag waarop de liefde wordt gevierd. En win-
kels en restaurants met romantische acties, 
cadeaus en diners de klanten een handje rich-
ting nog meer liefde willen helpen. De commer-

cie speelt in op Valentijnsdag. Voor velen een liefdevolle dag en voor  
sommigen een gewone donderdag in februari.

Er zijn meerdere versies over het ontstaan van Valentijnsdag. In veel verhalen komt het jaartal 
496 terug. Paus Gelasius I riep in dat jaar 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. Er 
zijn echter meerdere Sint Valentijns. Zo was er een priester Sint Valentijn die Romeinse solda-
ten en niet-christelijken met elkaar liet trouwen, tegen de regels in. Hij zou zijn onthoofd, op 14 
februari. Er is ook een versie waarbij de Sint Valentijn een blind meisje een briefje stuurde met 
de tekst ‘van je Valentijn’, die zij wél kon lezen. Tada, zij was genezen.

Valentijnsdag werd een versmelting van christelijke, Romeinse, Germaanse en nu ook natio-
nale tradities. Eeuwen later waaide de traditie om op Valentijnsdag je geliefde een rode roos te 
geven of een kaart te sturen, uit Amerika over naar Europa. In Nederland is sinds de jaren ‘90 van 
de vorige eeuw de commercie rond Valentijnsdag gegroeid. Van het geven/krijgen van bloemen 
tot chocolade, van sieraden tot parfum en van romantische diners tot het sturen van een kaart. 
De winkels en horeca hebben van alles bedacht om Valentijnsdag met je geliefde te vieren. Loop 
nu langs etalages en de hartjes stralen je tegemoet.

 Top 5 Valentijnsdag
1. Stuur een mooie kaart of bestel een gepersonaliseerd chocoladehart bij Chocstar.nl.

2. Koop een fleurig boeket of een mooie bos rode rozen.

3. Verras met een geurtje. Tip: parfum voor haar - In Love With YOU, of voor hem - Stronger 
With YOU Intensely van Emporio Armani (bij Mooi Parfumerie). Of kies voor de zoete douche-
beleving van Treaclemoon, bijvoorbeeld Strawberry Dream of Raspberry Kiss (bij Etos, AH, 
Kruidvat).

4. In Heiloo hebben diverse restaurants een romantisch valentijnsdiner. Van shared dining tot 
een speciaal valentijnsmenu, de Heilooër horeca trekt alles uit de kast om jou en je lief een 
romantische avond te bezorgen. Wie van verrassingen houdt, boekt een surprisediner met 
SurpriSeat.nl. Twee uur voor het diner ontvang je per mail een bericht naar welk restaurant 
jullie gaan.

5. Schenk een lief sieraad. Denk je out of the box, zoek dan naar de limited anti-valentijn  
collectie van My Jewellery X RUMAG.

 Top 3 Anti-Valentijnsdag
1. Gewoon niets aan Valentijnsdag doen! Maar verwen jezelf (of een ander) wel met de lekker-
ste brownie uit de regio van De Browniehemel uit Heiloo. Dat wil je iedere dag wel!

2. Bij W Amsterdam wordt op 14 februari van 18.00 tot 01.00 uur een feestje juist voor singles 
georganiseerd, No Strings Attached. In de rooftop W Lounge draaien DJ Maj en Mia More de 
hele avond vrolijke tunes en aan de bar is een speciale (anti-)valentijnscocktail te bestellen.

3. Zet gewoon keihard de Anti-Valentine’s Day playlist op Spotify aan.

Tekst: Marije Smit

N



a d v e r t e n t i e

De Rabobank Clubkas 
Campagne gaat van start

Na het grote succes van vorig 
jaar is de Rabobank Clubkas 
Campagne terug! En hoe! 
Rabobank Alkmaar e.o. stelt 
dit jaar € 225.000,- beschikbaar 
voor clubs uit de regio Alkmaar 
e.o. Verenigingen en stichtingen 
die voldoen aan de voorwaarden 
kunnen zich vanaf 1 februari 
2019 inschrijven.

De Rabobank Clubkas Campagne 
is dé donatie-actie voor verenigin-
gen en stichtingen, waarbij leden 
van Rabobank Alkmaar e.o. bepalen 
welke clubs een donatie ontvangen 
door het uitbrengen van hun stem. 
Elke stem is geld waard. Hoe meer 
stemmen, des te hoger de bijdrage 
voor de vereniging of stichting.

Alle verenigingen en stichtingen 
uit de regio Alkmaar, die bij de bank 
bankieren en voldoen aan de voor-
waarden, komen in aanmerking 
voor deelname. Inschrijven kan van 

1 februari tot en met 31 maart 2019 
via de website www.rabobank.nl/
alkmaar.

Na de inschrijvingsperiode vindt 
de stemperiode plaats. Tijdens de 
stemperiode van 23 april tot en 
met 14 mei 2019 brengen leden van 
de Rabobank hun stem uit op hun 
favoriete vereniging of stichting. Elk 
lid mag vijf stemmen (en maximaal 
twee stemmen per club) uitbrengen. 
De leden ontvangen aan het begin 
van de stemperiode via de post hun 
stembiljet met meer informatie. Op 
deze manier beslissen onze leden 
mee in de verdeling van het coöpe-
ratief dividend.

Deelnemende verenigingen hoe-
ven geen lid te zijn van Rabobank 
Alkmaar e.o.. Klanten die willen 
stemmen wel! Het lidmaatschap is 
eenvoudig en gratis aan te vragen 
voor klanten die 18 jaar of ouder 
zijn.

In 2018 werden de winnaars van de Rabobank Clubkas bekend 
gemaakt in het AFAS stadion.         Aangeleverde foto

Natuurtalent Sebas in 
‘Project Rembrandt’

EGMOND AAN DEN HOEF – 
Van theater naar schilderen, 
een grote stap? Voor Sebas uit 
Egmond aan den Hoef maar een 
klein stapje. Hij beheerst beide 
disciplines en bij allebei ligt zijn 
hart.

De 21-jarige Sebas studeert 
Kunstgeschiedenis in Amsterdam, 
en woont nog bij zijn ouders in 
Egmond aan den Hoef. Hij is zeer 
geïnteresseerd in kunst, maar 
heeft er bewust voor gekozen niet 
naar een kunstacademie te gaan. 
Zelfstudie was tot nu toe voor hem 
de manier om te leren. Hij tekent 
zijn hele leven al maar sinds drie 
jaar neemt hij het schilderen echt 
serieus. Zelfs zo serieus dat hij door 
jaargenoten van zijn opleiding op 
Facebook getagd werd om zich 
op te geven voor het programma 
‘Project Rembrandt’ van de NTR. 
Dit wordt wekelijks op zondag-
avond om 21.20 uur op NPO 1 uitge-
zonden.

Van 450 aanmeldingen naar 10 
deelnemers

Zondag 27 januari was de eerste 
uitzending. Daarin konden de kij-
kers zien dat Sebas tot de laatste 
10 deelnemers behoort. Uit ruim 
450 aanmeldingen werden 50 deel-
nemers uitgekozen om in de eerste 
aflevering hun kunsten op het schil-
dersdoek te tonen. Daaruit werden 
tien gepassioneerde talenten geko-
zen die zich gedurende het program-
ma het oude ambacht van kunst-
schilder proberen eigen te maken.

De 10 kandidaten worden 
gecoacht door bevlogen docen-
ten: kunstenares Iris Frederix en 
ontwerper en docent Jaap Godrie. 
De gemaakte schilderijen worden 
beoordeeld door een vakkundige 
jury bestaande uit Pieter Roelofs, 
hoofd Schilder- en Beeldhouwkunst 
bij het Rijksmuseum en gespeciali-
seerd in de 17e-eeuwse Nederlandse 
schilderkunst, en kunstenares Lita 
Cabellut. Iedere aflevering worden 
Pieter en Lita bijgestaan door wisse-
lende gastjuryleden. Samen bepalen 
zij iedere week: wie gaat er door en 
wie valt er af?

Kiezen tussen Iris en Jaap
Sebas: “Bij mijn inschrijving 

dacht ik, ik zie wel wat het wordt. 
Eigenlijk dacht ik dat het niets zou 
worden.” Maar hij is blij dat hij 
uiteindelijk tot de laatste 10 kan-
didaten behoort. “Het is een gezel-
lige groep, er heerst een leuke sfeer, 
heel gemoedelijk. Niet alleen voor 
de camera maar ook achter de 
schermen. Daar praten we veel over 
kunst.”

Iedere aflevering wordt gemaakt 
in twee dagen. Het is dus behoorlijk 
doorwerken. En ook een vreemde 
omgeving geeft wel wat stress. De 
kunstschilders in spe werken op 
verschillende locaties in Nederland 
en niet in een eigen atelier. Dat 
Sebas de keuze had om samen te 
werken met Iris of Jaap vond hij 
ook bijzonder. “Ik kon gewoon 
kiezen uit twee, dat was niet voor 
iedere deelnemer weggelegd. Ik heb 
voor Jaap gekozen omdat hij mij het 
idee gaf dat hij graag met mij wilde 
samenwerken. Jaap kijkt met een 
neutrale blik en is zeer prettig om 
mee samen te werken.”

Natuurtalent
Van wie Sebas het teken- en schil-

derstalent heeft is niet bekend. Van 
vaders kant is men wel erg creatief, 
maar tekenen en schilderen komt 
niet voor. Sebas is gewoon een 
natuurtalent, hij heeft nooit tech-
nische les in schilderen of tekenen 
gehad. Dat het talent er al vroeg in 
zat beaamt zijn moeder. “Jaren gele-
den heb ik Sebas gevraagd mij te 
leren een paard te tekenen, dit had 
ik nodig op school. Hij begon toen 
niet, zoals ik en velen met mij zou-
den doen, met het hoofd of lichaam, 
nee, hij begint met het oog en tekent 
daar een paard omheen.” Iets wat 
kunstenaars vaker doen.

Portretten schilderen heeft zijn 
voorkeur. “Daar kan ik veel karak-
ter en emotie in leggen en dat vind 
ik mooi. Vooral eigen werk produce-
ren, dus het creatieve proces, vind 
ik heel erg leuk.”

Schilderen en theater
Sebas: “Ik zou het gaaf vinden om 

met schilderen mijn brood te kun-
nen verdienen, maar weet ook dat 
dit in de kunstwereld heel erg moei-
lijk is. Net als in de theaterwereld.” 
Ook daar ligt zijn hart. Een aantal 
jaren geleden speelde Sebas nog bij 
Theaterbende in Heiloo. Ieder jaar 
stond hij daar samen met de andere 
spelers op de planken bij theater De 
Beun. Op de vraag wat hij nu het 
liefst doet, theater of schilderen, 
antwoordt Sebas: “Het liefst zou ik 
alle twee doen.”

Wie de winnaar wordt van 
‘Project Rembrandt’ en daarmee 
een expositie van zijn of haar werk 
in het Rijksmuseum wint, kunnen 
we zien in de finale. Deze wordt 
uitgezonden op 7 april. Of Sebas nu 
winnaar is of niet, we gaan vast nog 
veel van hem horen!

Tekst: Yvonne van Stiphout

Sebas schildert het liefst portretten, omdat hij daar veel karak-
ter en emotie in kan leggen.    Foto: STiP Fotografie

PostNL haalt 10 brieven-
bussen weg in Heiloo

HEILOO - PostNL past vanaf 
eind februari in Heiloo het net-
werk van brievenbussen aan. De 
reden voor de aanpassing is dat 
we in Nederland steeds minder 
post versturen. Brievenbussen 
die weinig worden gebruikt, 
worden verwijderd of verplaatst 
naar plekken waar veel men-
sen komen zoals winkelcentra, 
supermarkten of locaties aan 
het begin van een woonwijk.

Voor iedereen bereikbaar
Bij het bepalen van de locaties is 

rekening gehouden met de afstand-
seis voor brievenbussen die de 
Postwet voorschrijft. Daarnaast 
hebben lokale vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties zoals bij-
voorbeeld ANBO de mogelijkheid 
gekregen om advies uit te brengen. 
Gezamenlijk is gekeken of brie-
venbussen voor iedereen bereik-
baar blijven, ook voor mensen die 
wat minder goed ter been zijn. 
Brievenbussen bij ziekenhuizen 
en zorginstellingen blijven om die 

reden dan ook staan. Ook het aantal 
verlaagde brievenbussen blijft onge-
wijzigd.

Veranderingen
In de gemeente Heiloo blijven 12 

brievenbussen over; 10 zullen er 
verdwijnen. De brievenbussen op 
de volgende locaties worden ver-
wijderd: Kennemerstraatweg 210, 
Groot Barlaken 52, Zevenhuizerlaan 
2, Kapellaan 2, Sandecamplaan 2, 
De Hucht 2, Westerweg 185, De 
Dors 1, Vrieswijk 190, Boekenstein 
2. De aanpassingen zijn 23 maart 
2019 gerealiseerd.

Meer informatie
Als een brievenbus vervalt, wordt 

dit minimaal drie weken van tevo-
ren op de betreffende brievenbus 
zelf aangegeven. Bewoners ontvan-
gen op het huisadres een brief met 
informatie over de veranderingen. 
Informatie is ook te vinden op post-
nl.nl/brievenbus. De locatiewijzer 
op deze pagina helpt bij het vinden 
van de dichtstbijzijnde brievenbus.

Brievenbussen die weinig gebruikt worden, worden verwijderd of 
verplaatst naar een drukke locatie.        Aangeleverde foto  

Darttoernooi in  
't Oosthonk

HEILOO - In buurthuis ‘t 
Oosthonk in Heiloo wordt op 
zaterdag 9 februari het 301 Didu 
darttoernooi georganiseerd. Dus 
niet alleen finishen met een dub-
bel maar ook beginnen met een 
dubbel. Extra spanning dus direct 
aan het begin van elke leg en ook 
een extra prijs voor de hoogste 
in. Ook zijn er punten voor de 
Sportwereld Heiloo dartranking 
te verdienen en mooie dagprijzen 
voor de winnaars, de dames en de 
runners up. 

De deur gaat om 19.00 uur open 
en om 20.00 uur is de start; deel-
name € 5,-. Tot darts in  
‘t Oosthonk.
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KARSU 
– PLAY MY STRINGS
Een diepe, krachtige stem 

met klanken van piano en strijkers 
raakt iedereen.

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

09
feb

HEILOOËR OPERETTE 
VERENIGING Pakt nog 
één keer uit! 9, 10, 16, 
en 17 februari 2019  met 
‘De Dragonders van Villars’

❯ THEATER DE BEUN, 
Willibrordusweg 2. Kaarten: 
www.heilooeroperettevereniging.nl

09 
10 
16 
17
feb

TRIO’S VAN FANNY EN 
FELIX MENDELSSOHN 
in Witte Kerk van Heiloo

Belfontis Pianotrio met Heleen 
Hulst viool, Nina Hitz cello en Kaoru 
Iwamura fortepiano. Zondagmiddag 
17 februari om 3 uur. 

❯ WITTE KERK, Info. en bestellen: 
www.concertenwittekerk.nl of bellen 
0645184525. Kaarten zijn ook in de zaal 
verkrijgbaar.

17
feb

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

THE GENTS 
– TO MARY
Alom geroemd vocaal 

ensemble met bijzondere klank.

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

24
feb

De praktijk van  
DR RUURDA IS GESLOTEN 

van 11-02-2019 t/m  
vrijdag 15-02-2019

Voor waarneming kunt u bellen 
met dr.Gianotten tel: 5330400
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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!

Persoonlijk  •   Kleinschalig   •   Professioneel   •   Betaalbaar
info@uitvaartannonu.nl  •  uitvaartannonu.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

 Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

H E I L O O
Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar.

( 072 - 512 26 14

Bel ons voor een gratis voorbespreking
of laatste-wensenmap

Of bezoek hiervoor onze website:

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat. 

• Ongeacht waar u verzekerd 

 of lid bent! 

• Thuisopbaring of in een 

 uitvaartcentrum naar keuze.

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.090,-

Impressie van de 24-uurssuite 
bij uitvaartcentrum Duin

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

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

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

Pieter Dekker
Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn!

• Iedere uitvaart op maat 
• Ongeacht waar u 
 verzekerd bent! 
• Thuisopbaring of in 
 een uitvaartcentrum 
 naar keuze 
• Mogelijkheid tot een 
 kosteloze voorbespreking 
• Transparant

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.090,-

Iedere uitvaart op maat
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.):
Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 512 26 14
of via: pieter@uitvaartdekker.nl

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

072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Een waardig afscheid 
voor elk budget.

               

Transparant, geen onverwachte kosten

voor elk budget.

Bloemkiosk Alkmaar:
Geert Groteplein 10
1813 BM ALKMAAR
Tel.: 06-51566839

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

 
Standplaats Alkmaar:

Hoek Willem de Zwijger-
laan/N.G. Piersonstraat

 
Standplaats Heerhugowaard:
Winkelcentrum Middenwaard.
(Buitenzijde parkeergarage West)

Prachtig rouwwerk voor

een betaalbare prijs

Bloemkiosk Alkmaar:
Geert Groteplein 10
1813 BM ALKMAAR
Tel.: 06-51566839

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

 
Standplaats Alkmaar:

Hoek Willem de Zwijger-
laan/N.G. Piersonstraat

 
Standplaats Heerhugowaard:
Winkelcentrum Middenwaard.
(Buitenzijde parkeergarage West)

Prachtig rouwwerk voor

een betaalbare prijs

Bloemkiosk Alkmaar:
Geert Groteplein 10

Tel.: 06-51566839

Standplaats Alkmaar:
Hoek Willem de Zwijgerlaan

/N.G. Piersonstraat

Standplaats Heerhugowaard:
Middenwaard, ingang Lidl

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

Petra van der Meer
06-41739549

uitvaartannonu.nl Anno Nu
Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

            Wanneer een dierbare overlijdt
      staat de wereld even stil...

Petra van der Meer
06-41739549

uitvaartannonu.nl Anno Nu
Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

            Wanneer een dierbare overlijdt
      staat de wereld even stil...

GEDENKSTENEN 
EN URNEN
Wij zijn sinds 1913 gespecialiseerd in het 
ontwerpen, vervaardigen en plaatsen 
van monumenten en het restaureren en 
aanbrengen van inscripties op bestaande 
monumenten. U bent van harte welkom in 
onze showroom.

Herculesstraat 28 - Alkmaar
WWW.HAKERNATUURSTEEN.NL

BOELENSBOELENS
Stevinstraat 8C - Heerhugowaard - 072-5403279/06-27595107 - www.boelens-natuursteen.nl

UNIEK ASSORTIMENT VAN URNEN EN GRAFORNAMENTEN

De TelefoonCentrale | Koelmalaan 350/ 0.03 
Alkmaar 072-5404000 | www.bloemen072.nl

Bel gerust vrijblijvend voor meer informatie.
Om aandacht te geven aan onze opdrachten werken we 

op afspraak, ook ‘s avonds en/of bij u thuis

Een voorjaarsgroet,
met Mimosa 

en Franse tulpen!

In goede handen...

“Al ruim 10 jaar een vertrouwd adres”
Tel: 06 - 46 186 746

info@gerwintoebes.nl

 

levensvragen
Luzana praktijk voor

Sybille Wetzel          06-11225162
 www.luzana.nl

Vragen?
Over leven en sterven?
Akasha Reading

Tien jaar Terramor Uitvaartzorg
Vorige maand bestonden wij 10 jaar. 
Wij stonden stil, bij u.

December 2008: de telefoon ging in 
de late avond.
Voor het eerst werd ons een overle-
den dierbare toevertrouwd. Voor het 
eerst werd ons gevraagd afscheid en 
uitvaart te verzorgen.

December 2018: wij stonden stil bij 
ons 10-jarig bestaan. Wij stonden stil 
bij de vele uitvaarten die wij moch-
ten verzorgen. Wij stonden stil bij de 
ontelbare ontroerende momenten, 
de ontelbare ontmoetingen.

In 10 jaar is er in ons vak veel veran-
derd. Onze fi losofi e en aanpak zijn 
gelijk gebleven: betrekken van men-
sen bij afscheid en uitvaart. Soms 
zijn dat 2 mensen, soms 200 men-

sen, soms meer. Voor onze aan-
dacht, voor onze betrokkenheid 
maakt het geen verschil.

Uit onze zorgvuldige en respectvol-
le benadering ontstond ‘Demen-
tievriendelijke uitvaartzorg’. Na-
bestaanden met dementie worden 
betrokken bij afscheid en uitvaart.

De waardering, de erkenning die wij 
van u, uw familie, vrienden en bu-
ren ontvangen, tonen ons dat wij het 
goede doen.

In december voelde u het gemis 
van de overleden geliefden nog ster-
ker dan anders.  Dat is onvermijde-
lijk, want ‘Rouw kan alleen daar ont-
staan, waar eerder liefde was.’ Wij 
wensen u de moed en kracht om uw 
verlies in uw leven te verweven.

Hartelijk danken wij u voor uw 
trouw en vertrouwen.

Koert Huber & Sybille Wetzel en 
team Terramor Uitvaartzorg

072-8449767 www.terramor.nl

Koert Huber en Sybille Wetzel. (Foto: aangeleverd).

~ liefde voor  het leven ~

• Denk je wel eens aan je eigen afscheid?
• Of dat van een naaste?
• Wil je weten welke keuzes jullie kunnen maken?
• Is er nog iets dat je wilt afronden in jouw leven?

Ik begeleid stervenden en families in het  
acceptatie proces, het aangaan van  
doodgaan en loslaten. 

Daar horen praktische, emotionele, relationele, 
lichamelijke of spirituele zaken bij.

Nienke Blom
06 - 460 234 71

www.libellealkmaar.nl

Denk je wel eens aan je eigen afscheid?
Ik kan langskomen voor een gesprek over keuzes 
en kosten. Je bent ook welkom op een informatie

moment, het eerste kwartaal van 2019 
gaat het over onderdelen van een uitvaart: 

kist, kaart, bloemen, foto’s.

Voor meer informatie zie www.libellealkmaar.nl

Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

        06 510 557 67 • 072 509 46 94
www.femmybakker.nl • uitvaart@femmybakker.nlBe
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www.terramor.nl

Terramor
               uitvaartzorg

kies voor kwaliteitdementievriendelijke
uitvaartverzorger

072 8449767

10
jaar

Hé! 
Ontdek het PCC

Nieuwsgierig geworden?
Bekijk de 360-graden-video’s op
www.pcc.nu/nieuwe-leerlingen

en volg het PCC:

Je kunt op het PCC gymnasium, atheneum, havo, mavo 
of vmbo doen en een keuze maken voor één van onze 
interessante ‘specials’: Vwo-Xtra • Mavo+ • Vakcollege 
Techniek • Vakcollege Allround • Science, Design & Media 
• Sportklas • Anglia • Cambridge • Cultuurklas.

Als leerling van het PCC ontdek je waar je goed in
bent. Misschien blink jij wel uit in sport of techniek,
vind je het leuk om vreemde talen te leren spreken
of om mooie dingen te ontwerpen?

OPEN HUIS
PCC Fabritius wo 6 februari van 19.00-21.00 uur

PCC Het Lyceum do 7 februari van 19.00-21.00 uur

PCC Oosterhout do 7 februari van 19.00-21.00 uur

PCC Bergen di 12 februari van 19.00-21.00 uur

PCC Heiloo wo 13 februari van 19.00-21.00 uur

LEERLINGMIDDAG*
PCC Fabritius wo 6 februari om 14.30 uur

PCC Bergen wo 13 februari om 14.30 uur

*Meld je snel aan via www.pcc.nu

HEILOO - Als uitvaartverzorger kom ik 
vaak op bijzondere plekken, bijvoorbeeld 
in de sfeervolle Cultuurkoepel in Heiloo. 
De oude kapel ademt historie, maar heeft 
alle moderne mogelijkheden voor een bij-
zonder en persoonlijk afscheid.

Zo ook voor het afscheid van Grietje, een 
89-jarige dame, die al haar hele leven in 
Heiloo woonde.
Tijdens het eerste gesprek kwamen we met-
een op de Cultuurkoepel. Daar wilde Grietje 
haar afscheid laten plaatsvinden.
Het werd een prachtige uitvaart: de klein-
zonen droegen hun oma binnen, vele foto´s 
gaven een prachtig beeld van Grietjes leven 
en kleindochter Sanne keek via een live-ver-
binding mee vanuit Australië.

Na afloop zwaaiden de kinderen en klein-
kinderen Grietje uit en mochten wij haar 
begeleiden op haar laatste reis naar het 
crematorium.

Uitvaartverzorging Pieter Dekker verzorgt uit-
vaarten voor iedereen en op elke locatie, een 
uitvaart compleet naar uw wensen. Benieuwd 
wat er allemaal mogelijk is? Belt u ons gerust 
eens voor een kosteloze en vrijblijvende 
voorbespreking.

Pieter Dekker
Foto: aangeleverd

Een prachtig afscheid in de 
Cultuurkoepel
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HEILOO - Maandagavond 4 febru-
ari stond de Woonvisie Heiloo op de 
agenda van de raadsvergadering. Er 
werden acht amendementen ingediend 
die, voordat er gestemd kon worden 
over de Woonvisie Heiloo, moesten 
worden behandeld. Inspreker de heer 
Benner deed een laatste poging om 
het besluit over de Woonvisie Heiloo 
uit te stellen.

De heer Benner: “Het roer kan nog om, 
stel de Woonvisie Heiloo vanavond uit. Dit 
college praat vooral over sociale woning-
bouw. Bouw naar behoefte en niet naar 
marktwerking. U moet het geld niet laten 
regeren.”

Wat is een Woonvisie
De huidige Woonvisie Heiloo 2007-2012 

is aan vervanging toe, omdat deze niet 
meer aansluit bij de huidige situatie op 
de woningmarkt. De Woonvisie Heiloo 
schetst de visie van de gemeente op het 
wonen in Heiloo voor de komende vijf tot 
tien jaar. De kaders van deze Woonvisie 
worden bepaald door het rijksbeleid, de 
Provinciale Woonvisie, Het Regionaal 
Actie Programma (RAP), de Regionale 
Woonvisie Regio Alkmaar en vanaf begin 
2019 naar verwachting ook de regionale 
woningbouwprogrammering.

Tot circa 2040 neemt zowel het aan-
tal huishoudens als het aantal inwoners 
toe, waarbij het aantal huishoudens snel-
ler toeneemt dan het aantal inwoners. 
Hierdoor zijn steeds meer woningen nodig 
om hetzelfde aantal inwoners te huisves-
ten. Dit wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door de vergrijzing. Vanwege 
de vergrijzing zal de vraag naar woningen 
waarin een mate van zorg geboden kan 
worden toenemen. Door aantrekkelijke 
woningen voor gezinnen te realiseren, 
maar ook door nieuwbouw die interessant 
is voor (oudere) inwoners van Heiloo, 
kunnen er via doorstroming eengezinswo-
ningen voor gezinnen vrijkomen.

Missie
De missie van de gemeente Heiloo op 

het gebied van wonen is: Het versterken 

van het dorpse karakter; Vergroting van 
de diversiteit van het woningaanbod; 
Duurzamer en toekomstbestendiger bou-
wen dan de landelijke vastgestelde nor-
men; Bevorderen doorstroming op de 
woningmarkt, zodat iedereen (ook starter) 
een wooncarrière kan maken; WoonKeur, 
maar maatwerk mogelijk; Een woning-
bouwprogramma dat aansluit bij de wen-
sen van de woonconsument en voldoende 
sociale huurwoningen en betaalbare koop-
woningen omvat.

Amendementen
Tijdens de vergadering kwam duidelijk 

naar voren dat de niet collegepartijen twij-
felen aan de gehouden woonmarktonder-
zoeken. Portefeuillehouder Rob Opdam 
vindt het jammer dat de onderzoeken in 
twijfel worden getrokken en zegt dat de 
visie ‘wonen naar behoefte’ wel degelijk in 
de gaten wordt gehouden.

De PvdA pleit ervoor ten minste 40% 
sociale woningbouw en ten minste 30% 
middeldure woningbouw in Heiloo 
te handhaven. De portefeuillehouder 
zegt dat 40% nergens op gebaseerd is. 
Wooncoöperaties (o.a. Kennemer Wonen) 
doen zelf onderzoek en hebben geen angst 
als die 40% wordt losgelaten. Bij ontwik-
keling van een locatie zal gekeken wor-
den aan welke soort woning behoefte 
is. Ook D66 wil de huidige 40-30-30 ver-
deling in stand houden. Dat de 40-30-30 
verdeling in woningcategorieën wellicht 
niet de best denkbare is, daar is men het 
over eens. Maar op dit moment is er geen 
betere methode voorhanden om transpa-
rant en objectief de woningmarkt te stu-
ren. Tevens maakt D66 zich zorgen over 
het feit dat zonder gerichte maatregelen 
Heiloo zal vergrijzen. Daarom vindt de par-
tij dat er een beleid moet worden ontwik-
keld om jonge gezinnen van oud-Heilooërs 
terug te laten komen. Portefeuillehouder 
Opdam noemt het een illusie om dit met 
actief beleid aan te pakken. Hij deelt de 
zorg niet, nieuwe wijken trekken jonge 
gezinnen aan. Heiloo is/wordt niet het ver-
grijsde dorp zoals geschetst door D66.

Het amendement ingebracht door CDA, 

Heiloo-2000 en VVD 
betreffende het vergro-
ten van het aanbod ‘mid-
denhuurwoningen’ ziet 
de portefeuillehouder 
als een ondersteuning 
van de Woonvisie. Het 
laatste amendement 
over kaders bouwen 
naar behoefte, inge-
bracht door de PvdA, zal 
de portefeuillehouder 
rapporteren aan de com-
missie, maar hij denkt 
middelen ingebouwd te 
hebben in de Woonvisie.

De PvdA vindt dat de gemeente echt de 
regie moet nemen en moet streven naar 
een evenwichtige levensopbouw, want 
Heiloo vergrijst. Door te weinig jongeren 
staan basisscholen en sportverenigingen 
onder druk, iets wat de portefeuillehouder 
betwist.

Doorstroming
Doorstroming op de woningmarkt is 

zeker een belangrijk punt. Maar zoals het 
CDA aangeeft, gaat gedwongen doorstro-
ming niet lukken. Ouderen willen echt niet 
allemaal naar een appartement verhuizen. 
Dat betaalbare appartementen voor oude-
ren bouwen belangrijk is, dat is zeker een 
feit. Maar die appartementen zouden niet 
alleen voor de oudere doelgroep gebouwd 
moeten worden. De portefeuillehouder wil 
niet in doelgroepen spreken omdat juist 
het bouwen naar behoefte een natuurlijke 
samenstelling van inwoners van een wijk 
geeft. Jong en oud door elkaar.

Ook geeft het CDA aan dat bij het laten 
vallen van de 40-30-30 regeling er bij goede 
monitoring zelfs meer sociale huurwonin-
gen (categorie 1) gebouwd kunnen wor-
den.

Kadernota Zandzoom
Heiloo Lokaal vraagt de portefeuil-

lehouder naar de Kadernota Zandzoom. 
Deze kadernota is inmiddels vastgelegd 
maar het is Heiloo Lokaal ter ore geko-
men dat men het voornemen heeft om 

voor Zandzoom, in de nog te sluiten ante-
rieure overeenkomsten, een passage op te 
nemen die het toch mogelijk maakt bouw-
programma’s (te weten aantallen en type 
woningen) via zogeheten monitorings-
overleg te kunnen wijzigen. Dat betekent 
dat de door de raad vastgelegde Kadernota 
Zandzoom alsnog gewijzigd gaat worden. 
Heiloo Lokaal vindt dit een zeer zorge-
lijke kwestie. Portefeuillehouder Opdam 
geeft aan dat de kadernota niet onderuit 
gehaald wordt, maar dat na het vaststellen 
nog wel een wijziging kan optreden om 
een woning op een andere plek in de wijk 
te bouwen omdat dat bijvoorbeeld beter 
uitkomt met de ruimte. Aan het in de nota 
genoemde type woning wordt niet gesleu-
teld.

De amendementen van PvdA betreffen-
de ‘handhaven aantal sociale huurwonin-
gen categorie 1’ en ‘kaders bouwen naar 
behoefte’ en het amendement van CDA, 
Heiloo-2000, en VVD betreffende ‘vergro-
ten aanbod middenhuurwoningen’ worden 
aangenomen.

Daarna volgt de stemming over de 
Woonvisie Heiloo. Deze wordt aangeno-
men met 10 stemmen voor en 9 stemmen 
tegen. Collegepartijen Heiloo-2000, VVD 
en CDA stemmen voor. PvdA, GBH, D66 
en Heiloo Lokaal stemmen tegen.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Woonvisie Heiloo aangenomen

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

GroenSafari door de BUCH
Van lokaal GroenSpoor naar regionaal GroenSpoor?

HEILOO - In Heiloo en omgeving 
is de werkwijze GroenSpoor 
ontwikkeld om tot ‘verlangen-
verstrengeling’ te komen tussen 
groene wensen en andere opga-
ven in de gemeente. Meer en 
gevarieerder groen kan name-
lijk niet alleen bijdragen aan de 
biodiversiteit, maar ook aan de 
gezondheid en het welzijn van 
mensen door opname van over-
tollig regenwater en fijnstof. 

Het zorgt voor burgerparticipa-
tie en een mooie groene leefom-
geving. Deze ‘verlangenverstren-
geling’ leverde mooie resultaten 
op, zoals een verbinding tussen de 
landgoederen Willibrordus (GGZ-
NHN terrein), Ter Coulster en 
Nijenburg (Natuurmonumenten) 
en de BioBorders in nieuwbouw-
wijk Melco (www.degroenereiger.
nl). Bij regionaal GroenSpoor zijn 
alle gemeenten binnen de regio 
Alkmaar betrokken: Langedijk, 
Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen, 
Heiloo, Castricum en Uitgeest. Het 
doel van regionaal GroenSpoor is 
om (extra) draagvlak voor natuur 
in en tussen steden te creëren door 
organisaties en personen te betrek-
ken bij het tot stand komen van 
een fijnmazig – sociaal – natuurnet-
werk. Tijdens interviewrondes zijn 

de groene wensen en initiatieven 
in beeld bij gemeenten, terreinbe-
heerders van natuur- en recreatie-
gebieden en diverse vrijwilligers 
met groene initiatieven in de regio. 
Daarnaast is gezocht naar partners 
die vanuit andere domeinen groene 
wensen hebben. Dit heeft een aantal 
gemeenschappelijke wensen opge-
leverd: de groensporen.

GroenSafari
Met de GroenSafari, een bus-

tour door onder andere de BUCH-
gemeenten langs de gevonden 
groensporen, hebben de initiatief-
nemers, gemeenten en bedrijven 
hun groenwensen en de kansen en 
obstakels die zij ervaren toegelicht. 
Naast wethouder Fred Dellemijn 
en wethouders uit onder meer 
Castricum en Bergen, ging ook 
gedeputeerde Adnan Tekin mee op 
safari. Een greep uit de onderwer-
pen die zijn bekeken en besproken: 
Hoe kan de woningbouwopgave 
in de Zandzoom zo groen mogelijk 
worden ingevuld? 

Als we maatregelen moeten 
nemen in bestaande wijken voor 
duurzame energie en klimaatadap-
tatie, hoe pakken we dat dan aan in 
combinatie met aandacht voor de 
kansen van groen? Langs wegen en 
ook op bedrijventerreinen kan meer 

aandacht zijn voor bloeiende ber-
men, niet alleen in het belang van 
bijvoorbeeld insecten, maar juist 
ook in het kader van een gezond 
en aantrekkelijk woon- en werkkli-
maat. Wat is daar in de regio voor 
nodig?

Bij verschillende sporen zijn con-
crete afspraken gemaakt om met 
elkaar aan de slag te gaan. Zo is er 
veel animo om binnen de BUCH-
gemeenten meer bloeiende bermen 
aan te gaan leggen met betrokken 
inwoners.

Behoud cultuurhistorisch landschap in de BUCH: het Oer-IJ.
             Aangeleverde foto

 
Midwinter TNNS bij TV 
Het Vennewater weer 
groot succes 
 
HEILOO - De jubileumeditie van 
Midwinter TNNS startte vrijdag 
met sneeuwschuiven door de 
organisatoren en eindigde zon-
dagmiddag met zonovergoten 
finalepartijen. Het toernooi is 
voor de vijfde keer met veel 
enthousiasme georganiseerd.

Nieuw dit jaar was het Midwinter 
jeugdevenement. Vijftig kinderen 
van 7 tot 18 jaar hebben laten zien 
dat tennis niet alleen ‘s zomers, 
maar ook ‘s winters een heerlijke 
sport is. De inmiddels befaamde 
Tannesformule stond garant voor 
een sportief, feestelijk weekend 
met culinaire hoogstandjes. 
Tennissers uit de hele regio heb-
ben kennis kunnen maken met 
de energie en gezelligheid die de 
inzet van vele vrijwilligers bij TV 
Het Vennewater teweegbrengt.  
 
Als je dit hebt gemist of als je 
door je deelname aan dit toernooi 
meer wilt ervaren van de leuke 
sfeer bij TV Het Vennewater ben 
je altijd welkom. Of kom een gra-
tis tennisclinic volgen bij een van 
de toptrainers op 10 maart tijdens 
de open dag. Meer informatie is te 
vinden op tvhetvennewater.nl.
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Wij zijn 7 dagen per week geopend. Di t/m zo vanaf 12.00 uur. Ma vanaf 17.00 uur
Stationsweg 82, Heiloo - t 072 53 21 392 www.wildschutetenendrinken.nl

HIGH
TEA

2e PERSOON 
GRATIS
€ 29,50

WEGENS 
GROOT SUCCES 
HEBBEN WIJ DE

ALBERT HEIJN 
ACTIE 

VERLENGD
IN DE MAAND

FEBRUARI!
Graag telefonisch reserveren.

Aanmelden

voor 31-3 via

rabobank.nl/

alkmaar

Rabobank Clubkas
Campagne 2019
Rabobank Alkmaar e.o. draagt verenigingen en
stichtingen een warm hart toe. Daarom organiseren
wij de Rabobank Clubkas Campagne. Er is geld te
verdienen voor jouw club of vereniging!

We verdelen € 225.000,-

7 dagen in de week | geopend vanaf 17.00 uur
Bel ons voor reserveringen Heerenweg 138B Heiloo

Tel. 072 532 19 33 | www.tumi.nl

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 
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Gegrilde zwaardvisfilet 
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€ 16.95 
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  € 21,00
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Salade gerookte zalm
€ 5.50

***
Skreifilet met pestosaus

€ 16.50
of

Kogelbiefstuk  
met pepersaus

€ 16.50
***

ijscoupe met slagroom
€ 4.75

Ma. gesloten. di. t/m za. vanaf 10.30  zo. vanaf 12.00 uur

Voor kof� e, lunch, borrel en diner.

Eten en 
drinken 
op het plein

Wegens succes verlengen 
wij de AH ACTIE

(met of zonder AH-kaart!)
3 GANGEN KEUZEMENU 2E MENU GRATIS

 Carpaccio van kalfshaas à la niçoise
of

Gebakken champignons gegratineerd
met oude Beemsterkaas

of
Rouleau van huisgerookte zalm en Hollandse garnalen

***
Gebakken tong� let met kreeft en een beurre blanc

of
Ossenhaas met een saus van
zwarte peper en groene kool

of
Risotto met gegrilde groenten en Parmezaan

***
Chocoladesouf� é met Orange-vanille-ijs

of
Wentelteefjes van suikerbrood en rum-rozijnenijs

of Kaasplateau van 3 boerenkazen

€ 44,50

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

VOLG ONS OP FACEBOOK @BOEDELOPRUIMERS OF BOEDELOPRUIMERS.NL

WIJ ONTRUIMEN, VERHUIZEN SNEL EN DISCREET

MAKEN UW WONING VERKOOP KLAAR

BOEDELOVERNAME BESPREEKBAAR

UW BOEDELOPRUIMSPECIALIST!

AANVULLENDE INFORMATIE

EN/OF VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

info@boedelopruimers.nl

Workshop wijnproeven en bloemschikken
van 14.00-16.00 uur 

Workshop data zijn op Zondag
7 april - 14 april - 12 mei - 2 juni

Opgeven bij: 
Bloemenstal Marty 
of Cave du vin te Uitgeest

e-mailadres: 
martysinneger@hetnet.nl of uitgeest@caveduvin.nl

Locatie is op de kwekerij Marty te Heemskerk, 
en eventueel buiten 
€ 65.- per persoon

Workshop wijnproeven en bloemschikken
Cadeau v� r Valentijn!

ELKE WEEK 
HET LAATSTE NIEUWS

DE MOOISTE
AANBIEDINGEN

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

MISSCHIEN WEL  
IETS TEVEEL…
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Openingstijden

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

Kennisgeving Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval 
Vennewatersweg 12 te Heiloo

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat op 6 
december 2018 een kennisgeving in 
het kader van het Besluit mobiel bre-
ken bouw- en sloopafval is ontvangen 
van Dick de Wit Totaal, Berkhout, 
voor het mobiel breken van materiaal 
op het adres Vennewatersweg 12 in 
Heiloo. De werkzaamheden vinden 
plaats in de periode van 7 januari 2019 
tot en met 7 april 2019. De verwachte 
tijdsduur bedraagt in totaal twee werk-
dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval bevat onder meer voor-
schriften ter beperking van geluids- en 
stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen 
deze kennisgeving bezwaar te maken. 
Deze dient slechts ter informatie. 

Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren 
verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te 
Hoorn, telefoonnummer 
088 – 102 13 00.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Nijverheidsweg 19d of 19e, realise-

ren bedrijfswoning, ontvangstdatum 
24 januari 2019, (WABO1900152); 

-  Stationsweg 36, plaatsen dak-
kapel (rechter dakvlak woning), 

ontvangstdatum 25 januari 2019, 
(WABO190153);

-  Vennewatersweg 2a, verande-
ren prijzenbord (dubbelzijdig LED 
display toevoegen) tankstation, 
ontvangstdatum 25 januari 2019, 
(WABO190157);

-  Zevenhuizerlaan 103, herzien 
afgegeven vergunning voor een kan-
toorruimte aan huis om ook verhuur 
aan een dienstverlenende bedrijf 
van derden mogelijk te maken, 
ontvangstdatum 30 januari 2019, 
(WABO1900181).

Verleende vergunningen
U kunt tegen verleende vergunningen 
bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 
‘Bezwaar maken’.
-   Breedelaan 117, vergroten woning 

(dakopbouw), verzonden 30 januari 
2019, (WABO1900047);

-  Heerenweg 148, vestigen Boutique 
Gezondheidscentrum, verzonden 30 
januari 2019, (WABO1801079);

-  Oosterzijweg 96 (kavel B), bouwen 
woning, verzonden 29 januari 2019, 
(WABO1801938);

-  Poortweijdt 9, vergroten woning 
(dakopbouw), 30 januari 2019, 
(WABO1900029).

Geen vergunning vereist
-  Vennewatersweg 21-48, vergroten 

woning (aanbouw), verzonden 30 
januari 2019, (WABO1900066).

Vergunning ingetrokken op verzoek 
vergunninghouder
-  Het Maalwater 7a, bouwen 

woning, verzonden 31 januari 2019 
(WABO1801779).

Verlengen beslistermijn
Tegen deze besluiten kan geen 
bezwaar worden aangetekend.
-   Liguster 15, plaatsen dakkapel 

(rechterdakvlak van de woning), 
verzonden 31 januari 2019, 
(WABO1802001). De oorspronkelijke 
beslistermijn is verlengd naar 18 
maart 2019. 

Aanvraag ingetrokken 
door aanvrager
-  Westerweg 349, veranderen 

woning, verzonden 29 januari 2019, 
(WABO1801304).

Werkzaamheden omgeving 
Noordergeestkerk en parkeerterrein 
Vinkenbaan 

Begin februari start de nieuwbouw van 
15 huurwoningen op het terrein van 
de voormalige Noordergeestkerk en 
omgeving. Tijdens de werkzaamheden 
is slechts een deel van het parkeerter-
rein aan de Vinkenbaan beschikbaar. 
De werkzaamheden duren tot eind 
2019.

Het deel van het parkeerterrein aan de 
Vinkenbaan waar de woningen komen, 
wordt afgezet met hekken. Parkeren 
is dan niet meer mogelijk. Wel kan er 
verder in de wijk geparkeerd worden. 
Er geldt geen parkeerverbod. 

Nieuwbouw 15 woningen
In het nieuwbouwplan komt het huidige 
aantal parkeerplaatsen terug, aange-
vuld met extra parkeerplaatsen voor 
de nieuwe bewoners. Op het afgezette 
deel van het parkeerterrein wordt eerst 
het asfalt verwijderd en nieuwe grond 
aangebracht. Hierna wordt het riool 
aangelegd en starten de funderings- 
en bouwwerkzaamheden voor de 15 
woningen. De verwachting is dat de 
woningen eind 2019 worden opgele-
verd, en aansluitend worden verhuurd.

Totale afsluiting parkeerterrein
Voor de aanleg van het nieuwe riool 
is het noodzakelijk om het gehele 
parkeerterrein voor een week af te slui-
ten. Zodra de exacte datum van deze 
afsluiting bekend is, wordt dat met bor-
den op het terrein aangegeven.

Meer informatie
•  Meer informatie over het nieuw-

bouwplan en de inrichting van de 
aangrenzende omgeving inclusief 
parkeergelegenheid vindt u op de 
website van Kennemer Wonen: 
www.kennemerwonen.nl/noorder-
geest. Heeft u vragen neem dan 
contact op via info@kennemerwo-
nen.nl of (072) 8 222 888.

•  Vragen over parkeren kunt u stel-
len aan Kees Neefjes, projectleider 
Noordergeestkerk van de gemeente 
Heiloo: keesneefjes@debuch.nl of 
088 909 72 45. 

Vergaderingen raadscommissies

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

Inspreekrecht
Tijdens een commissievergadering 
kunt u inspreken over onderwerpen die 
op de agenda staan of over onderwer-
pen die u onder de aandacht van de 
commissieleden wilt brengen. Wilt u 

www.heiloo.nlww Volg ons op

Raad en (raads)commissies

Sport en cultuur activiteiten 
voor alle kinderen!

Alle kinderen moeten mee kunnen 
doen aan sport en cultuur activitei-
ten. Kinderen uit gezinnen waar niet 
genoeg geld is om lid te worden 
van een vereniging, kunnen via het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur mee-
doen. Meer informatie staat op onze 
website onder nieuws. 

Mededelingen

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:

Bestuurlijke Zaken dinsdag 
12 februari 2019
-  Gewijzigde Reglement van Orde 

voor de gemeenteraad Heiloo, 
Verordening raadscommissies 
gemeente Heiloo, Verordening 
Auditcommissie Heiloo

-  Verantwoording besteding fractiebij-
dragen ovre 2018 en voorschot over 
2019

Openbare Ruimte, woensdag 
13 februari 2019
-  Bestemmingsplan Drivingrange golf-

baan Heiloo
-  Bespreeknotitie Gemeentebelangen 

Heiloo over luchtkwaliteit Heiloo  

Maatschappelijke Zaken donderdag 
14 februari 2019 
-  Verhogen subsidieplafond 2019 

onderdeel Samenleven tbv jongeren-
werk Stichting Trefpunt Heiloo

> Meer informatie of aanmelden 
inspreken
Wilt u meer informatie over de agenda 
of wilt u zich aanmelden om in te 
spreken, neemt u dan contact op met 
de commissiegriffier van de gemeente-
raad van Heiloo, mevrouw D. van der 
Schuur, via telefoonnummer
 072-5356792 of via griffie@heiloo.nl.

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandag 
11 februari 2019 om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. U bent 
van harte welkom. 
Naast de vaste punten staat op de 
agenda

Benoemen commissielid niet-zijnde 
raadslid / Onderzoek commissie 
geloofsbrieven
Beëdiging / Afleggen verklaring belofte 
(plv.) commissielid 

HAMERSTUKKEN
-  Financiële uitgangspunten gemeen-

schappelijke regelingen 2019
-  WNK Personeelsdiensten zienswijze 

Kadernota 2020
- GGD HN zienswijze Kadernota 2020
-  Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar (RHCA) zienswijze 

Kadernota 2020
-  Veiligheidsregio NHN zienswijze 

Kadernota 2020
-  Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar 

e.o. (VVl) zienswijze Kadernota 2020
-  Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland Noord (RUD NHN) zienswijze 
Kadernota 2020

BESPREEKSTUKKEN
-  Werkorganisatie BUCH zienswijze 

Kadernota 2020
-  Recreatieschap Alkmaarder- en 

Uitgeestermeer (RAUM) zienswijze

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

Bouwen en wonen
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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 verzonden. In dit bezwaarschrift zet 
u uw naam, adres en handtekening, datum, 
omschrijving van het besluit en reden waarom u 
het niet eens bent met het besluit. Het bezwaar-
schrift stuurt u naar degene die het besluit heeft 
genomen: burgemeester of burgemeester en 
wethouders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Dit 
staat vermeld in de tekst over het besluit. U kunt 
de besluiten vinden op officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad

Vragen om schorsing
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Het besluit blijft van kracht. Bij een spoed-
eisend belang kunt u een voorlopige voorziening 
(schorsing) aanvragen bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Holland, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Hiervoor betaalt u griffierecht.

Heeft u vragen? Bel meteen!!

Verleende APV vergunningen

-  Standplaatsvergunning voor de verkoop 
van Britse pie, locatie winkelcentrum ’t Loo ter 
hoogte van de Gall & Gall Heiloo van 1 januari 
2019 tot en met 1 januari 2020 op alle donder-
dagen, verzenddatum besluit 30 januari 2019 
(APV1801045).

EvenementenBezwaar maken

enkele 
 vrijstaande 
woningen

beschikbaar

Het project Acacia ligt op een geweldige 

locatie tussen  Castricum en Heiloo.

•  Binnen 17 minuten kunt u shoppen 

in Alkmaar

•  Binnen 11 minuten wandelt u op het 

strand of in het bos

• Binnen 5 minuten bent u op het station

En dan de voorzieningen in de directe 

omgeving niet te vergeten. Boodschappen 

doen, sporten en naar school kan namelijk 

gewoon in Limmen zelf!

vanaf 669.900,-

bouw 
gestart!

Rietveld Makelaars O.G. | 072 - 505 14 64 | www.rietveldlimmen.nl | info@rietveldlimmen.nl

VLIEG Makelaars | 023 - 553 00 55 | www.vlieg.nl | haarlem@vlieg.nl

woneninlimmerlinten.nl
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Popweekend in caf� De Vriendschap 

Def Americans, Cold Turkey en  
The Boogie Dogs

AKERSLOOT - Akersloot zal 
zaterdag 16 februari weer 
een hoogtepunt beleven in de 
muzieksfeer met een optreden 
van de Def Americans in de zaal 
van café De Vriendschap. Meer 
dan een halve eeuw na de eer-
ste hits van Johnny Cash weten 
deze Eindhovenaren de swing, 
sfeer en rebellie van deze legen-
darische Amerikaanse outlaw 
verbluffend goed te raken.

De songs die ‘The Man In Black’ 
zelf met zoveel liefde en bevlo-
genheid wist te brengen worden 
opnieuw leven ingeblazen door Def 
Americans Johnny Cash Tribute. 
Het definitieve ‘seal of approval’ 
werd afgegeven in 2013 toen de 
band werd benaderd om Johnny’s 
jongere broer Tommy Cash te 
begeleiden tijdens zijn concerten in 
Nederland.

Naast het optreden van Def 
Americans staat er nog een topper 
op het podium van De Vriendschap, 
namelijk de Noord-Hollandse top-
formatie Cold Turkey, winnaar van 
de Grote Popprijs van Nederland en 
zeer succesvol de laatste jaren.

De Vriendschap aan de Kerklaan 
18 in Akersloot opent zaterdag 16 

februari zijn deuren om 20.00 uur. 
Aanvang muziek 21.00 uur. Entree 
12,50 euro. Kaarten zijn online 
te reserveren via ikbenaanwezig.
nl, telefonisch 0251-312866 of via 
WhatsApp: 06-51387333.

Zondag 17 februari treedt de 
roemruchte rock-’n-rollformatie 

The Boogie Dogs op. Een grote 
trekpleister op het gebied van echte 
rock-’n-roll. Nummers van o.a. Jerry 
Lee Lewis, Carl Perkins, Buddy 
Holly, Chuck Berry en Elvis Presley 
komen ruimschoots aan bod. Het 
optreden begint om 15.00 uur en er 
is een grote dansvloer. De entree is 
5 euro.

De Def Americans weten de sfeer en rebellie van de legendari-
sche Johnny Cash goed neer te zetten.       Aangeleverde foto

Revolutionaire 
Smaakbeleving bij 

Bakkerij Putter!
LIMMEN - Soms drink je een 
koffie die zó apart is, dat je er 
de opzwepende wereld van Cuba 
in proeft.... En dat was ook de 
bedoeling van koffiebrander 
Willem Putter van de gelijkna-
mige bakkerij aan de Middelweg 
in Uitgeest.

Na een zeer intensief proeftraject 
heeft hij een nieuwe Cuba Coffee 
ontwikkeld, een opzienbarende 
single waarvan de smaak wordt 
bepaald door het ideale microkli-
maat waarin hij groeit. Door het 

maken van een juist brandprofiel 
kan je de smaak die van nature in 
een koffieboon zit eruit halen, en 
dat is nu juist de kunst... Voor elke 
boon maakt hij een apart profiel.

De volromige body in combinatie 
met de gedurfde melange van cho-
colade met een honingachtige zoet-
heid, én een vleugje tabak met een 
superieure aciditeit, resulteerde in 
een smaak die met recht sensati-
oneel genoemd mag worden. Een 
unieke smaakbeleving, die respect 
afdwingt.

De leerlingen kijken terug op een topweek. (Inzetje: Jaap en Hannah)          Aangeleverde foto

Fantastische wintersportweek
HEILOO - Net terug van het 
Snowcamp zijn ze, de 69 sport-
klasleerlingen van PCC Heiloo. 
Na eerst een clinic thuis te heb-
ben gevolgd, werkten ze een 
week aan hun alpinevaardighe-
den in de Oostenrijkse sneeuw. 
Volgens de leerlingen was het 
‘een topweek’.

PCC Heiloo is een school die 
bekendstaat om zijn kleinschalig-
heid en fijne sfeer. Directeur Dick 
Ramler is daar trots op: “Bijna ieder-
een kent elkaar en dat komt de sfeer 
ten goede. We vinden dat laatste 
heel belangrijk want alleen wanneer 
je je prettig voelt, lukt het om goed 
te presteren.” Een gezonde leef-
stijl is dé rode draad op de school, 
die een schoolkantine heeft waar 
behalve watertjes met een smaakje, 
ook smoothies en broodjes gezond 
worden verkocht. Het onderwijs 
is er modern – vanaf volgend jaar 
werken alle leerlingen met een 
chromebook –, rijk aan projecten 
en keuzemogelijkheden zoals een 
cultuurklas, deelname aan zelfwerk-

uren of meedoen met de populaire 
schoolband.

Opvallend veel brugklassers kie-
zen voor PCC Heiloo vanwege de 
sportklas. Belangrijk element daarin 
is de mogelijkheid om mee te gaan 
op Snowcamp. Voor de meeste leer-
lingen de eerste keer om zonder 
ouders naar het buitenland te gaan. 
Dat geldt ook voor de twaalfjarige 
brugklassers Jaap en Hannah die 
nog nagenieten van de wintersport-
week. Jaap: “Ik kon al een beetje 
skiën, maar was nog nooit op win-
tersport geweest. Ik heb nu echt 
goed leren parallelskiën. We hadden 
een hele goede skileraar, maar wat 
mij het meeste opviel is dat ik het zo 
mooi vond in de bergen, al die witte 
sneeuw en de uitzichten. We zijn 
een keer gaan sleeën en dat vond ik 
echt vet!” Hannah vult enthousiast 
aan: “We zijn ook naar een Funpark 
geweest met allerlei springschansen 
en ‘boxen’. Ik heb toen de hoog-
ste sprong van mijn hele groep 
gemaakt. ‘s Avonds deden we met 
zijn allen altijd spelletjes. Ik sliep 

met drie vriendinnen op een slaap-
kamer en dat was zo gezellig!”

Op zaterdag 26 januari jl. keerde 
de touringcar met de sportklasleer-
lingen terug in Heiloo. Sportdocente 
Astrid Langedijk: “Het is een fan-
tastische week geweest waarin 
veel geleerd is. Niet alleen skiën en 
snowboarden maar ook zelf ver-
antwoording dragen voor je eigen 
spullen. Doorzetten en niet zomaar 
opgeven. Rekening houden met 
elkaar en elkaar helpen als iets niet 
meteen lukt. De leerlingen hebben 
genoten en de leiding heeft genoten 
van de superleuke groep leerlin-
gen.”

Volgend jaar gaan de nieuwe 
brugklassers natuurlijk ook weer op 
Snowcamp, maar Jaap en Hannah 
zitten dan in de tweede klas.

Sfeerproeven op PCC Heiloo? 
Dat kan tijdens het Open Huis op 
woensdag 13 februari van 19.00 - 
21.00 uur. Hartelijk welkom op PCC 
Heiloo!

Er worden drie padelbanen aangelegd op het park van TCHU.
             Aangeleverde foto

Binnenkort padel bij TV  
TC Heiloo United

HEILOO - De snelgroeiende rac-
ketsport padel zal eindelijk ook 
in Heiloo beoefend kunnen wor-
den!

Padel is een combinatie van ten-
nis, squash en beachball. Bijna 
iedereen die een keer padel heeft 
gespeeld is verkocht. Het is een 
snelle, dynamische sport die snel is 
aan te leren. Jong tot oud kan het 
spelen. Je speelt padel met een klein 
racket. Om de baan staan glaswan-
den die je in het spel kunt gebrui-
ken. Omdat je padel speelt met 4 
personen op een klein veld, is het 
een hele sociale sport.

Bij TC Heiloo United worden drie 
padelbanen gebouwd. De bouw ver-
loopt voorspoedig en binnen enkele 
weken zullen de banen worden 
opgeleverd. Vrijwilligers zijn druk 
bezig om ervoor te zorgen dat de 

organisatie er straks helemaal klaar 
voor is.

Voor de leden van TCHU is padel 
een mooie aanvulling en variatie op 
tennis. Bij padel zijn reactievermo-
gen, tactiek en spelinzicht belangrij-
ker dan kracht. De tennisser die ook 
padel gaat spelen zal merken dat dit 
bijdraagt aan het tennisspel.

Verschillende bedrijven, scholen 
en andere groepen hebben zich al 
bij TCHU gemeld voor padelclinics. 
Met drie padelbanen, tennisbanen 
én de goed verzorgde horeca heeft 
de vereniging dan ook alles in huis 
voor sportieve groepsactiviteiten.

Mocht u vragen hebben m.b.t. 
padel bij TCHU, of u aan wil-
len melden als lid of vrijwilliger, 
stuur dan een bericht naar padel@ 
tcheiloounited.nl.

Lezing Kick Bras in Abdij van Egmond

EGMOND-BINNEN - In de Egbertzaal (Abdij van Egmond) is op  
9 februari a.s. een lezing van Kick Bras over de spiritualiteit van Dietrich 
Bonhoeffer. De aanvang is 14.00 uur en de toegang is € 12,50, graag reser-
veren via boeken@abdijkaarsen.nl of via de website abdijvanegmond.
nl/bezinningsaanbod/lezingen. Kick Bras is theoloog en als medewerker 
verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij schrijft voor 
een breed publiek over Bonhoeffer, die je leert hoe de boodschap van de 
Bijbel te gebruiken als leidraad bij het leven in onze seculiere  
maatschappij.
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HEILOO - Met de ondertekening van de akte is de oprichting 
van de Stichting Sports4all Heiloo een feit geworden. Deze 
organisatie opereerde hiervoor onder de vlag van de SportRaad 
Heiloo met als doel de mensen met een beperking meer faci-
liteiten te bieden. Zo wordt nu door vrijwilligers om de week 
bowlen en badmintonnen georganiseerd. Actus Notarissen uit 
Heerhugowaard was bereid om de akte van oprichting tegen 
minimale kosten in orde te maken. V.l.n.r.:  Frans Endel (voor-
zitter), mr. Jan Langedijk (notaris) en Petra Haverman-Hoek 
(secretariaat). Thijs Noordman (penningmeester) ontbreekt  
op de foto.          Aangeleverde foto

Oprichting Stichting Sports4all Heiloo

Jesper Peterse tiende op NK
HEILOO - Afgelopen weekend 
werd in Omnisport in Apeldoorn 
het Nederlands Kampioenschap 
meerkamp gehouden. AV Trias-
atleet Jesper Peterse (20) deed 
voor het eerst mee in de catego-
rie senioren en werd tiende.

Op zaterdag stonden de 60 meter, 
verspringen, kogelstoten en hoog-

springen op het programma. Met 
twee persoonlijk records (pr), 9,81 
m bij het kogelstoten en 7,52 s op de 
60 meter, was het een goede eerste 
dag voor Peterse.

Zondag moest de dag worden 
waarop Peterse zijn goede presta-
ties ook in een goede klassering om 
zou zetten, want de 1000 meter, 60 

meter horden, polsstokhoogsprin-
gen en verspringen behoren tot zijn 
beste onderdelen. Uiteindelijk pakte 
Peterse de meeste punten op de 60 
meter horden (8,61 s), 1000 meter 
(2:51,30 s, pr) en polsstokhoog-
springen (4,41 m, pr). Alle uitsla-
gen samen brachten Peterse op een 
puntentotaal van 4747 en een tiende 
plaats op het NK.

Geslaagde Dansdemo TIOS Limmen
LIMMEN – De streetdance-/
hiphop-, dancehall- en break-
dancegroepen van TIOS 
Limmen hielden op zondagmid-
dag 27 januari een geslaagde 
Dansdemo. De sporthal aan de 
Hogeweg liep aardig vol en zelfs 
toen de show al begonnen was, 
kwamen er nog mensen binnen.

Sinds september heeft Cindy 
Spek de jongste streetdancers onder 
haar hoede. Hun eerste dans was op 
de muziek van ‘Scream’ (Usher); 
hier hebben zij sinds september 
hard op geoefend. Voor hun tweede 
dans hebben de meiden zelf stuk-
jes dans verzonnen en zijn ze erg 
creatief geweest op ‘Taki Taki’. De 
twee dancehallgroepen staan ook 
onder leiding van Cindy Spek en de 
dames lieten zien dat ze enorm zijn 
gegroeid. Er werd op verschillende 
muziekstijlen gedanst en vooral op 
‘Reet Petite’ was het voor sommige 
dames wennen op hoge hakken.

Dit jaar heeft Falko de Graaf drie 
breakdancegroepen en ook die lie-
ten zich van hun beste kant zien. 
Dit werd zeer gewaardeerd door 

het publiek dat enthousiast begon 
mee te klappen! In groep 1 zitten de 
jongste talenten en die lieten zien 
dat ze al aardig wat coole moves in 
huis hebben. Groep 2 bestaat uit al 
wat meer gevorderde dansers en ze 
lieten dit zien aan de hand van gave 
& coole moves. Zij hebben zelfs 
meegedaan met de Dance Battle 
in Hoorn. Groep 3 traint al jaren 

samen, ze zijn erg fanatiek en super-
goed! Zij begonnen met een mooie 
opbouw met de muziek ‘Chariots of 
Fire’ waarna zij de beste moves lie-
ten zien en de vetste choreografieën 
uit de kast haalden. Ook Falko gaf 
nog een staaltje supergoede break-
dance weg, waar het publiek zéér 
enthousiast op reageerde.

Coole move!          Aangeleverde foto

 
Vitaal ouder worden 
 
EGMOND-BINNEN - In het Woensdagochtendcafé van 13 februari zijn de 
huidspecialisten Anja Zentveld en Wilma Brands te gast. Wat vertelt de 
huid u over uw gezondheid? Ouder worden zonder medicatie, is dat haal-
baar? Neem je gezondheid weer in eigen hand! Voeding kan hierin een rol 
spelen.  
Benieuwd? Van harte welkom! Woensdag 13 februari van 10.30 tot 12.00 
uur in Dorpshuis De Schulp, Visweg 45 in Egmond-Binnen.  
Koffie/thee: 1 euro; de lezing/workshop is gratis!
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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

6, 13 en 27 februari 2019 
om 15.00 uur

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.

Berger Scholengemeenschap
Rondelaan 34
1861 ED Bergen

          (072) - 589 41 18

          info@berger-sg.nl

          www.berger-sg.nl

          @bergerscholengemeenschap

          @bergerscholengemeenschap

f

MAVO/VM

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!

Open dag

Vrijdag 8 februari 2019 van 15.30 tot 20.30 uurDaarom
kies je voor 

de BSG
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ELECTRONICA
DEFECT?

Wijffels  
Electronica Service

Geen voorrijkosten

Tel : 06 -22 49 8000

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

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

Liefde en warmte
Voor altijd in ons hart

Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is, maar 
ook terugkijkend op zoveel fijne herinneringen, geven 
wij kennis van het overlijden van onze lieve mama, 
schoonmoeder en trotse oma

Christel de Leeuw-Schoonhoven
Christina Helena

weduwe van Joop de Leeuw

* Alkmaar † Heiloo
   19 september 1942    30 januari 2019

 Cynthia en Johan
  Denise en Lothar
  Michelle

 Patricia en Michel
  Daan
  Milan

 Demi 

Correspondentieadres:
Obriglaan 37
1852 KB  Heiloo

Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.

Dag en nacht bereikbaar 072-5115238 
Een zorgeloze uitvaart al vanaf € 1960,- 

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

Sterk tot het laatst.

Van ons is rustig heengegaan  
mijn lieve, zorgzame man, onze vader en opa

Arie Borst
* Harenkarspel, † Egmond, 
3 september 1927 3 februari 2019

 Nel Borst - Kaashoek

 Klaas en Margret 
  Tim en Marylou, Boris 
  Niels en Josephine 
  Wouter

 Carin en Hans 
  Nienke en Sander 
  Jilles en Esther 
  Frenneke

Een speciaal woord van dank aan  
de medewerkers van Zorgboerderij De Boomklever  

te Egmond voor de liefdevolle verzorging.

Van Aostastraat 9 
1851 JB  Heiloo

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
woensdag 6 februari van 19.00 tot 19.45 uur in het uit-
vaartcentrum, Westerweg 267, Heiloo.

De crematieplechtigheid is donderdag 7 februari om 12.45 
uur in crematorium Huis van Schagen, Haringhuizerweg 3, 
Schagen.

Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De Vriendschap 
Akersloot 

Zaterdag 16 febr. 
 

  
 
 
 

 Kaarten à € 12,50  Whatsapp 06-51387333 
  Of :  Ticketservice: ikbenaanwezig.nl 
 

 
 

Tribute Johnny Cash  

Zaterdag 16 febr.

Tribute Johnny Cash 

Zaterdag 16 febr.

Kaarten à € 12,50 Whatsapp 06 51387333

 

Grote sortering gebruikte 
fietsen in vele uitvoeringen. 
Ook elektrische fietsen incl. 
Bovag garantie. Bosman Twee-
wielers Westerweg 295 Heiloo 
Tel. 5331241 www.bosmant-
weewielers.nl

BARRY DE VRIES AUTO’S. 
In- en verkoop. www.barryde-
vriesautos.nl De Wagenmaker 
12, 1851 PX Heiloo. Tel. 06-
21598809

JOS BUYS BESTRATING. 
Straatwerk voor bedrijf en 
particulier. Tel. 06-50641386

Ambachtelijke binnenschil-
der, 35 jaar ervaring, heeft nog 
tijd over voor al uw sauswerk 
en behang. K.v.k vrijbl.prijsop-
gave 06-39870829

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Grote sortering gebruikte 
fietsen in vele uitvoeringen. 
Ook elektrische fietsen incl. 
Bovag garantie. Bosman 
Tweewielers Westerweg 295 
Heiloo Tel. 5331241 
www.bosmantweewielers.nl

KNIPKAPSTER INGRID 
MEERMAN heeft VAKANTIE 
van ma 18 t/m zat 23 februari. 
Kerkweg 42, Limmen www.
knipkapster.nl Tel; 06-28865509 

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.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Muzieklessen volgen in het 
Opstaporkest? In het Opsta-
porkest leren kinderen met 
behulp van blokfluit, boom-
whackers en klein slagwerk 
de beginselen van het samen 
muziek maken. Inschrijving via 
www.mv-eensgezindheid.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

Gevr. kleding, schoenen, lin-
nengoed en leuke spulletjes 
voor HONG,-ROEMENIE. 
Wordt opgehaald. Fam. Burge-
ring T: 072-5069052

PIANOLES BIJ U THUIS 
 
De lessen zijn deskundig, 
ontspannen en voor alle leeftij-
den. Info: 06-38279213 

TE KOOP Haarföhn nieuw 
€30, Heren winterjas D. blauw 
mt 52 €30, zgan ijzer paaltje 
Amsterdammertje €20 Tel.06 
-1048 8878

Schildersbedrijf Limmen. 50% 
korting. Heeft nog tijd voor 
al uw schilderwerk binnen en 
buiten. Tel. 06 - 4247 9384

Zondag 24 februari en 24 
maart is er weer een rommel-
markt in het sportpaleis in 
Alkmaar. Wij hebben er zin in, 
tot Zondag!

Hometrainer verhuur 
voor fitness en revalidatie 
toepassingen. Info: Bosman 
Tweewielers Westerweg 295 
Heiloo. Tel: 5331241 www.
bosmantweewielers.nl

duurzame totaalinstallateur

monteurs-gevraagd.nl

duurzame totaalinstallateur

loodgieters-gevraagd.nl

duurzame totaalinstallateur

dakdekkers-gevraagd.nl

duurzame totaalinstallateur

dakdekkers-gevraagd.nl

#samenvoordieren

WORD
DONATEUROF KOM IN ACTIE!
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Nieuw!

Vergelijk de meest verkochte merken en zie waarom 
de groenlipmossel van it's Pure beste keuze is!
Merk A Merk B Merk C it's Pure Ingrediënten
300 mg 300 mg 300 mg 700 mg Groenlipmossel

- - - 390 mg Glucosamine
- 2.5 mg 2.5 mg 200 mg Collageen type II

51 mg 51 mg 51 mg 120 mg Vitamine C
- - - 4 mg Mangaan

90 mg - - 200 mg Curcuma Longa
- - - 400 mg Chondroïtine 

Sulfaat
De waardes in deze tabel zijn de aanbevolen dagdosering van het genoemde 
product. Deze tabel omvat niet alle ingrediënten van de genoemde merken.

 ‘NIET GOED, GELD TERUG’-GARANTIE*

G&W
APPEL PERENsTROOP
Zonder toegevoegde suikers!
Puur fruit, bereid volgens een 
eeuwenoud Limburgs 
recept.

Wat maakt de it’s Pure Groen-
lipmossel & Collageen type II 
Formula zo uniek?
Iedereen weet dat gewrichtsonge-
makken je leven op nogal een ver-
velende manier kunnen beïnvloe-
den, maar door het gebruik van it’s 
Pure Groenlipmossel & Collageen 
type II Formula, is daar gelukkig op 
een doeltreffende manier wat aan 
te doen. Deze extra sterke tabletten 
zijn niet alleen bewezen effectief bij 

de aanmaak/opbouw van kraakbeen 
in de gewrichten2, maar uit studies 
is gebleken dat ze ook goed zijn voor 
het behoud van gezond kraakbeen1 
en van sterke botten1, wat natuurlijk 
de beweeglijkheid van de gewrichten 
ten goede komt. En zeker niet onbe-
langrijk naarmate we ouder worden, 
het is van significant belang bij de 
collageenvorming in het kraakbeen 
en de botten1, zodat deze goed blij-
ven werken.

Groenlipmossel blijft stijgen
in populariteit!
Dat de groenlipmossel bekend 
staat als een krachtig voedings- 
supplement is niet voor niets. 
Want dit kleine schelpdier, afkom-
stig uit de schone wateren van 

Sporten, traplopen, fietsen of stoeien met je kind. Bij elke beweging die we maken, hebben 
we botten en gewrichten nodig. Goed werkende gewrichten zijn voor de meeste mensen 
heel normaal, maar gemakkelijk blijven bewegen is helaas niet voor iedereen vanzelfspre-
kend. Om je gewrichten soepel te houden heeft it’s Pure Groenlipmossel & Collageen type II 
Formula ontwikkeld, de meest complete en sterke formula voor je gewrichten in Nederland! 

❰ Hans: 
“mijn gewrichten zijn 
weer in topconditie!”

Marlborough Sounds in Nieuw 
Zeeland, is namelijk zeer zuiver 
en zit boordevol voedings-
stoffen. De Maori’s weten 
al eeuwen dat groenlip-
mosselen tot de beste 
natuurlijke bronnen van 
omega-3 vetzuren ter 
wereld behoren.  De 
tevens van nature in 
groenlipmossel aanwe-
zige glycosaminoglycan 
en glucosamine vormen 
een belangrijk bestand-
deel voor collageenrijke 
weefsels, zoals kraak-
been,  tussenwervel-

 superdeals uit onze folder!

G&W
XXL VERPAkkINGEN NOTEN
Keuze uit Noten Cranberry Mix, Gepelde 
Walnoten, Amandelen Bruin, Notenmelange 
of Studentenhaver. Bijv. Notenmelange 
800 g 13.95 10.46

ALVIANA
HANDcRèmE
Keuze uit Argan Handcrème voor zeer 
droge en beschadigde handen, Aloë Vera 
Handcrème voor de lichte, dagelijkse 
verzorging of Handcrème Q10 voor 
handen die uw leeftijd niet verraden.

BOERjAN
BIO APPELAzIjN
Raw Unfiltered
Stimuleert de stofwisseling. 
Lekker gemengd met
vruchtensap of water. 

GEzOND & WEL
VITAmINE c1000 TR + 
BIOfLAVONOïDEN
De Time Release tabletten zorgen ervoor 
dat de vitamine C over een langere tijd aan 
het lichaam wordt afgegeven.
✓ Ondersteunt het behoud van een  
 sterke weerstand in de kou
✓ Ondersteunt het immuunsysteem
100 tabl. 11.95 8.95

Voor het behoud van een 
goede/sterke weerstand in 

koude, winterse tijden.
Echinacea extra forte 

+ cat’s claw

mEyBONA
BIO cHOcOLADE
Bio van Bean to Bar
Unieke sterke cacao smaak, door 
ambachtelijke cacao-rooster
proces! Keuze uit
9 heerlijke
smaken!

G&W LIjNzAAD Of 
PRUImEN zONDER PIT
GOEDE sTOELGANG!
Lijnzaad heel
kilo 2.89 2.49 | 500  g 1.55 1.39 
Lijnzaad gebroken 
kilo 2.99 2.49 | 500 g 1.65 1.39
Pruimen zonder pit
500 g 4.95 3.95 

GEzOND & WEL
ALOë VERA jUIcE
99,9% Aloë Vera Sap
Zuiver aloë vera sap, helpt 
een normale huid te 
behouden en ondersteunt
het immuunsysteem.

Een sterk en soepel bewegingsapparaat met het 
meest complete supplement voor je gewrichten!
Sterkste samenstelling van Nederland!

✓ Sterke botten1 en gezond kraakbeen1

✓ Goed voor de aanmaak en opbouw van    
 kraakbeen in de gewrichten2

✓ Behoud van soepele gewrichten1 

✓ Ondersteunt het immuunsysteem!
✓ Ondersteunt de weerstand123

✓ Draagt bij aan de gezondheid van luchtwegen1

✓ Verzachtende invloed op de luchtwegen1

✓ Geschikt voor het hele gezin

Echinacea Extra Forte heeft een 
positieve invloed op onze weer-
stand en draagt bij aan de ge-
zondheid van de luchtwegen1. 
Deze druppels bevatten niet 
alleen Echinacea1, maar ook 
Cat’s Claw2 en Plantago3, 
waardoor ze een drievoudige 

werking op het lichaam hebben. 
De druppels zijn geschikt voor het 
hele gezin! Nu dubbel voordeel!

2 x flesje à 100 ml.

€ 5.- KORTING
nu 14.90

19.90 

Geeft verlichting in donkere dagen!
Gezond & Wel Vitamine D3
25 mcg | 1000 IE
✓ Ondersteunt het behoud van 
 sterke botten en tanden
✓ Helpt spieren soepel 
 en sterk te houden

100 g 1.99
3 voor

3.98

2+1
GRATIs

1 liter
17.95

9.95

350 g 1.99
 2 voor

2.99

€8,-
korting

Bijv. Studen-
tenhaver 

800 g  8.95

6.71

1+1
GRATIs

Pruimen
zonder pit
kilo 8.95

6.95

€2,-
korting

300 tabl.
25.95

16.95

€9,-
korting

premium supplements

Bijv. 2x argan 
75 ml 15.90

7.95

NAPROz 
THERmO sHIRT  
Of BROEk
Ideaal tijdens de wintersport!
Met uitstekende
isolatie en 
zweetafvoer.
Verkrijgbaar in 
de maten M/L,
L/XL of XXL.

VOLDOENDE 
VOOR EEN 
HEEL jAAR!

Pot 365 caps.
€ 5.- KORTING
nu 14.95

19.95 

en zit boordevol voedings-
stoffen. De Maori’s weten 

GEZOND GEWRICHT GEWRICHT MET SLIJTAGE GEZOND GEWRICHT GEWRICHT MET SLIJTAGE 

Nu GRATIs probeerpot 
à 60 tabl. t.w.v. 35.95

Bij aankoop van 120 tabl. à 59.95 

*Probeer nu 1 maand GRATIs it’s Pure 
Groenlipmossel & collageen type II formula!  

Bent u na 1 maand niet tevreden over de resultaten dan kunt u de onaan-
gebroken pot à 120 tabletten op vertoon van de kassabon retourneren 

en krijgt u het volledige aankoopbedrag à 59.95 retour.

Mangaan

Goed voor het 
kraakbeen

 Groenlipmossel

Natuurlijke bron
Omega 3

Curcuma 

Soepele
gewrichten

Vitamine Ct

Behoud van 
sterke botten

schijven en bindweefsel. Daar-
naast zitten ze barstensvol met 
vitamines, mineralen en aminozu-
ren. De it’s Pure Groenlipmossel 
in combinatie met Glucosamine, 
Chondroïtine, MSM, Curcuma lon-
ga, Collageen type II, Vitamine C1 
en 4 mg mangaan2 is de meest 
krachtige formula van Neder-
land waar het hele skelet baat bij 
heeft1.

Per stuk
19.95

14.95

€5,-
korting

NAPROz 
THERmO sLAAPsOkkEN
Heerlijk warme voeten 
voor een goede nachtrust! 

2 paar  9.95

7.95

€2,-
korting2e €1 2e €1

750 ml 2.99
 2 voor

3.99

25%
korting

Exclusief verkrijgbaar bij je          GezondheidsDrogist:
Aker | Kerkweg 16 | Tel: 072-5053138 | Limmen

Liever online bestellen? 
Bezoek onze webshop! 

gezondheidswinkel.nl


