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

HEILOO - Op de Vennewatersweg in Heiloo is een bijzonder verkeersbord geplaatst. Op het 
bord staat het aantal calorieën vermeld dat je te voet of met de fiets verbruikt wanneer de weg 
is afgesloten. Het is misschien even omdenken, maar het is wel een positieve benadering van de  
wegafsluiting.                  Aangeleverde foto

Heiloo werkt aan uw conditie “Het hartje van Herberg Jan 
klopt nog steeds hetzelfde”

HEILOO - Restaurant Herberg 
Jan heeft de afgelopen tijd een 
ware metamorfose ondergaan. 
Van nieuw meubilair tot een 
andere kleur op de muren. Maar 
de sfeer is niet verloren gegaan.

Na bijna vijf jaar was het tijd om 
Herberg Jan een nieuwe stijl aan te 
meten. Een nieuwe stijl zonder dat 
de charme en de gezelligheid van 
de herberg verloren gaan. Er is de 
afgelopen tijd hard gewerkt. De bar 
is rondom aangepast. Deze heeft 
nu een doorkijk naar alle kanten. 
De gasten kunnen nu aan drie kan-
ten aan de bar zitten. Tevens is de 
glazenspoeler verhuisd naar een 
andere plek waardoor de bar ruimer 
en minder rommelig oogt. De ronde 
banken zijn vervangen door stijlvol-
le lange banken, zowel in de loun-
gehoek als tegen de wand die het 
restaurant en de aparte zaal scheidt. 
De wand tussen het restaurant en 
de zaal is volledig voorzien van een 
omlijsting van staal met daarin glas. 
In de ‘Julie-zaal’, genoemd naar 
zusje Julie, is de achterwand van de 
bar aangepast. Dit is gedaan door de 

oude wand van de bar in het restau-
rant daar te plaatsen. En ook daar 
vinden we weer een stijlvolle bank 
die tegen de glazen wand geplaatst 
is.

De doorkijk naar de keuken is 
aangepast. Deze is kleiner gewor-
den waardoor het licht van de keu-
ken veel minder het restaurant in 
schijnt. Verder is er veel gewerkt 
met metaal en messing. De muur 
heeft een nieuwe kleur, okergeel. 
Verder vinden we de kleur blauw in 
het interieur terug.

Marjolein Bosch: “Een onderne-
mer wil voor zijn zaak zorgen, ik 
ook! De afgelopen vijf jaar liepen we 
soms tegen dingen aan die anders 
zouden kunnen. En ik vind dat er 
eigenlijk elke vijf jaar een verande-
ring moet plaatsvinden. Gewoon 
weer alles lekker fris en shiny. 
Daarbij mag het sfeertje niet verlo-
ren gaan. En dat is gelukt; het hartje 
van Herberg Jan klopt nog steeds 
hetzelfde.”

Tekst: Yvonne van Stiphout

De bar heeft nu doorkijk naar alle kanten.             Foto: STiP Fotografie

Opening seizoen, opening padelbanen 
en open dag bij TCHU

HEILOO - De opening van de 
padelbanen bij tennisvereniging 
TC Heiloo United trekt veel aan-
dacht. Volgende week brengt 
Uitkijkpost een speciale bijlage 
uit rond de officiële opening 
van de drie padelbanen. De ope-
ning vindt plaats op zaterdag 23 
maart.

Een dag later, op zondag 24 
maart, is er gelegenheid om zelf aan 
de slag te gaan tijdens de open dag 
van TC Heiloo United. Jong en oud 
worden uitgenodigd om te komen 
ervaren wat de verschillen en over-
eenkomsten zijn tussen tennis en 
padel. Tijdens korte clinics komen 
beide sporten aan de orde.

Tennis- en padeltrainer Robin 
Houtenbos weet als geen ander wat 
het betekent om tennis en padel te 
combineren. Hij heeft de ervaring 
dat spelers die beide sporten doen, 
beter worden en nóg meer plezier 
krijgen in beide sporten. Padel heeft 
als voordeel dat het snel is aan te 
leren. Na een paar uur oefening 
kun je al hele leuke wedstrijdjes 
spelen. Hiermee is padel ook bij uit-
stek geschikt voor mensen die nog 
nooit hebben getennist, maar wel in 
beweging willen komen.

Voor meer informatie over de 
open dag op 24 maart zie www.
tcheiloounited.nl.

Tennis- en padeltrainer 
Robin Houtenbos weet als 
geen ander wat het betekent 
om tennis en padel te combi-
neren.                 Aangeleverde foto

 
Overleden persoon 
gevonden bij De Loet

HEILOO - In de vijver voor zorg-
centrum De Loet in Heiloo is vrij-
dagavond een lichaam aangetrof-
fen. Zowel politie, ambulances en 
brandweer kwamen ter plaatse. 
De politie heeft een onderzoek 
naar feiten en omstandigheden 
uitgevoerd en heeft zaterdagoch-
tend laten weten dat het gaat om 
een 92-jarige man. Een misdrijf is 
uitgesloten.
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DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-,  
 gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

STOFFEERDERIJ

BOUWMARKT 
MEELGRO 

ADVIES SERVICE VAKKENNIS 

Maatlat 9 1906BL Limmen  
072-5051788  

bouwmarkt@meelgro.nl 

  VLONDERPLANKEN 

     TUINPLANKEN 

       TUINPALEN 

GROOT ASSORTIMENT TUINHOUT 

 

 

 

cursussen

Kaarten zijn deze 
dag verkrijgbaar 
voor €2,60 voor 
jong en oud!

Op vrijdag 15 maart houdt het onderwijs een 
landelijke staking. Dit betekent een vrije dag 
voor alle leerlingen en studenten in Nederland!

Op deze dag organiseert zwembad Hoornse 
Vaart diverse activiteiten. Kom in het zwembad 
meedoen met Levend Bingo, laat je skills zien 
in de Interactieve Splash Arena aan het begin 
van het golfslagbad, draait DJ Franklin J de 
beste plaatjes.

De hele dag zijn kaartjes verkrijgbaar voor 
€2,60,-  voor jong en oud.

Kijk voor onze openingstijden op 
www.hoornsevaart.nl

www.hoornsevaart.nl
Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar 
072 548 93 75  | zweminfo@alkmaarsport.nl

Staakt jouw 
leraar ook?
Staakt jouw leraar ook? Kom lekker 
zwemmen bij zwembad Hoornse Vaart!

15 MRT 2019

GRATIS GRONDTESTDAG!
ZATERDAG 16 MAART

NIEUWE TUIN AANPLANTEN?
PROBLEMEN MET UW GAZON?
PROBLEMEN MET UW MOES- OF SIERTUIN?

Neem een kleine hoeveelheid grond uit uw tuin mee  
(jampotje) en wij testen het op de voedingswaarde  
en de zuurgraad. Tevens krijgt u een uitgebreid 
bemestingsadvies op maat.

Openingstijden:
Ma. t/m vr. 8.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-17.00 uur

Uitgeesterweg 1B
Limmen
T 072 505 2484

f

Akersloot
Zondag 17 maart Rock `n Roll 

Aanvang 15.00 uur – gratis entree 
Zaterdag 30 maart 

KLAVERJASDRIVE 
Zaterdag 13 april 

Aanvang 20.30 uur – entree € 5,00 
Zaterdag 20 april 

Jubileumconcert 

Voorprogramma : Mannish Boy
Kaartverkrijgbaar bij Novy Velzeboer en 

De Vriendschap – ticketservice : 
ikbenaanwezig.nl -  

Zaal open 20.30 uur -aanvang 21.00 uur 

Akersloot

Zaterdag 13 aprilZaterdag 13 april

Zaterdag 20 april
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben in Amsterdam geboren en op mijn 2e verhuisd naar  
Amstelveen. in 1966 verhuisden wij voor 13 jaar naar Frankrijk, 
waar ik onderwijs heb gevolgd. Bij terugkomst in 1979 heb ik 1,5 
jaar in Castricum gewoond bij mijn ouders. Met mijn Anietje ben ik 
gaan samenwonen op de Breedeweg. Voordat wij ons huidige huis 
kochten op Het Bleekveld hebben we nog 2 jaar in een flatje op 
Mariënstein gewoond.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Ik ben een bevoorrecht mens, mijn hobby is al 40 jaar mijn werk! 
In 1979 begonnen ook mijn werkzaamheden bij dat prachtig mooie 
hoveniersbedrijf in Heiloo, van Haneghem BV. De eerste 10 jaar 
werkte ik fulltime, maar bij de geboorte van onze oudste dochter 
ben ik parttime gaan werken, en dat doe ik tot op heden.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Ik had Johan Cruijff graag willen ontmoeten, het was altijd een 
genot om hem te zien voetballen!

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
In Frankrijk woonden wij in een bosrijke omgeving, en in de zo-
mervakantie ging ik met vrienden hele kampen bouwen van bomen 
en bladeren, iedere dag van ‘s ochtends vroeg tot het donker werd! 
Mooie tijd!

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Mijn achtertuin! Daar is het heerlijk vertoeven, met uitzicht op 
het bosje tussen Het Bleekveld en de Slootenslaan. Lekker zitten 
onder de schaduw van de fruitbomen en de rode beuk. Ik vind de 
beuk de mooiste boom en daarom is het bos achter de Kattenberg 
ook een heel mooi stukje Heiloo, vooral wanneer een laag afgeval-
len bladeren een tapijt vormt op de grond.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Wanneer iemand mij dringend nodig heeft.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Ik zou het zo snel niet weten. Wat me wel is bijgebleven is het ad-
vies van Michael Flatley, de Ierse danser die wereldberoemd werd 
met Riverdance en Lord of the dance: “Follow your dream!”

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik in mijn leven maar 1 jaar Nederlandse taal en grammatica 
heb gehad, het jaar voordat wij weer terug naar Nederland verhuis-
den. Wat veel mensen ook niet weten is dat ik mijn eigen Keltische 
harp heb gebouwd. Die was eigenlijk voor mijn dochter bestemd, 
maar ik vond het zo’n boeiend instrument dat ik 4 jaar les heb 
genomen om hem te leren bespelen.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Vaktechnisch gezien vind ik het zonde dat er veel wordt bezuinigd 
op het onderhoud van het groen in Heiloo, maar kennelijk kan het 
niet anders.

10. De persoonlijke vraag van Carolien Sterkman:
“Je speelt prachtig harp en bent sinds kort muziek aan het ma-
ken met een Keltische band. Hoe is jouw liefde voor de Keltische 
muziek ontstaan?”

Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Op 13-jarige leeftijd ging ik 
met mijn ouders naar Bretagne. In de zomer zijn er talloze culture-
le festivals in die streek. In Quimper weerklonken door de straten 
van de stad melodieën van een jonge Bretonse volkszanger en 
harpist, Alan Stivell. Tot op heden luister en speel ik zijn muziek. 
Nu ik voor het eerst in een band zit, wil ik graag bekendheid geven 
aan zijn muziek. De Keltische muziek, zowel uit Bretagne, Ierland, 
Schotland, Wales en Galicia, heeft een rijke geschiedenis!

Ik geef de 10 vragen door aan Edwin Hajema. Mijn vraag is:
“Beste Edwin, ik ken jou als mijn tennismaatje, maar niet als 
tandarts. Ik vermoed dat jouw cliënten zich op hun gemak voelen 
wanneer zij in de stoel liggen. Je straalt rust uit. Heb je altijd al 
tandarts willen worden? Wat vind je de beste ontwikkeling van 
de laatste jaren in de tandheelkunde?”

Tien vragen aan...

Tom
Slootman

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

Rabobank Alkmaar e.o. reikt cheque 
uit aan Hattrick Zorg

HEILOO – Donderdagmiddag 
reikten Theo Groot en Wouter 
Bakker van Rabobank Alkmaar 
e.o. een cheque uit aan Hattrick 
Zorg, als bijdrage aan een uitda-
gend sportproject. Dit jaar een 
wandeling voor gehandicapten 
door de Oostenrijkse Alpen.

Elk jaar organiseert Hattrick Zorg 
een uitdagend sportproject voor 
een groep cliënten. Na in 2017 een 
fietstocht van 400 kilometer geor-
ganiseerd te hebben en in 2018 een 
survivaltocht op de Veluwe (beide 
met ondersteuning van Stichting 
Keer op Keer en Stichting Kees), 
wordt het dit jaar een buitenlandse 
aangelegenheid. Op 22 juni vertrekt 
een groep van 16 personen (cliën-
ten en begeleiders) voor bijna een 
week naar de Oostenrijkse Alpen. 
Daar gaan zij onder leiding van een 
ervaren Nederlandse berggids drie 
dagen wandelen. Het is de bedoe-
ling per dag 9-12 kilometer te lopen 
en de groep overnacht in berghut-
ten.

Elke woensdag traint de groep 
onder leiding van de vaste bege-
leiders Kevin Kraakman, Dennis 
Dingerdis, Daan Maart, Richie van 
Haaren en Jaap van den Kommer. 
Op zaterdag trekt de groep erop-
uit om tochten te lopen. En 
gezien de hoogteverschillen in de 
Oostenrijkse Alpen zal de groep de 

komende tijd de benen nog verder 
gaan trainen.

Sommige cliënten zijn nog nooit 
in Oostenrijk of het buitenland 
geweest. Extra spannend dus. Maar 
zin in deze uitdaging hebben ze 
allemaal. Jop: “We gaan samen een 
prestatie neerzetten, we gaan vrien-
den maken en we blijven zingen. 
Daar ben ik heel erg trots op. In een 
groep wandelen is leuk en stoer. Ik 
wil fit blijven en als je fit wilt blijven 
moet je blijven wandelen.” Samen 
met Patrick Rupsam (Hattrick Zorg) 
gaat Jop in april 2019 meedoen aan 
de Maalwater Run.

Helder wil meer sportief bezig 
zijn. Maar ook open zijn naar ande-
ren, vriendschappen sluiten, voor 
een betere gezondheid zorgen en 
fit blijven. Nick: “Ik vind het pret-
tig om in de natuur te zijn. Ik houd 

van de natuur en van watervallen, 
die ga ik zeker zien in Oostenrijk.” 
Naast Jop, Helder en Nick gaan ook 
Desai, Dylan, Joost en Jorrit mee 
om in Oostenrijk de bergen te gaan 
bedwingen.

De Rabobank Alkmaar e.o. wil 
dit initiatief graag ondersteunen. 
Daarom kwamen donderdagmid-
dag Theo Groot en Wouter Bakker 
naar Heiloo om namens Rabobank 
Alkmaar e.o. een cheque van  
€ 272,50 te overhandigen aan 
Patrick Rupsam. Maar de tocht is 
duur, daarom worden er nog spon-
sors gezocht. 

Wilt u dit geweldige initiatief 
sponsoren dan kunt u contact opne-
men met Jaap van den Kommer, 
e-mail: jaapvandenkommer@gmail.
com.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Voor v.l.n.r.: Dennis, Theo Groot (Rabobank), Jop, Wouter 
Bakker (Rabobank), Helder.  Achter v.l.n.r.:  Kevin, Nick, Kevin, 
Jaap, Patrick.      Foto: STiP Fotografie

Activiteiten Historische 
Vereniging Heiloo

HEILOO - Op zondag 17 maart 
is er weer een rondleiding op 
Nijenburg. Ervaren gidsen zul-
len u graag het interieur van het 
prachtige Huis Nijenburg laten 
zien. 

Binnen in het huis ziet u o.a. het 
bijzondere poppenhuis, waar heel 
veel over te vertellen valt. En als 
het weer het toelaat wordt ook in 
de tuin gewandeld. Bijzonder is dat 
er in de oude keuken koffie of thee 
gedronken wordt. Entree €7,50 p.p. 
Dit is inclusief koffie of thee (geen 
pin!). Vertrek om 11.00 en 13.30 uur, 
informatie: 06-51718363.

Daarnaast organiseert de 
Historische Vereniging vier histori-
sche dorpswandelingen met gids. 
De eerstkomende wandeling is op 
zaterdag 16 maart. Vertrek van-

uit het Historisch Museum op het 
Landgoed Willibrordus om 14.00 
uur. Er wordt ditmaal in westelijke 
richting gewandeld en er is een kof-
fiestop op een verrassingsplaats. De 
wandeling voert langs veel memora-
bele plaatsen.

U zult nooit meer op dezelfde 
manier naar de monumenten en 
de bijzondere plekken van uw 
eigen dorp kijken. De gids neemt 
mooi weer en een attentie voor 
u mee. Kosten €5,00 p.p. (geen 
pin). Kinderen mogen gratis mee. 
Informatie: 06-51718363.

Denkt u er ook aan om uw gere-
serveerde kaarten voor de toneel-
voorstelling ‘Foto’s die vervagen’ 
op te halen? Zaterdag- en zondag-
middag in het Historisch Museum 
Heiloo van 14.00 - 17.00 uur.

Historische dorpswandeling.             Foto: Josta en Jaap de Graaf-Gieltjes
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Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

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

• ca. 4.000 verschillende profielen  
in hout en aluminium

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

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

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

Clubs kunnen

inschrijven t/m

31 maart.

Rabobank Alkmaar e.o.
www.rabobank.nl/alkmaar

Onze leden maken
het verschil!
Binnenkort verdelen we met de Rabobank Clubkas
Campagne € 225.000,-. Onze leden mogen dan
stemmen op hun favoriete clubs. Bent u klant (18
jaar of ouder) van onze bank, maar nog geen lid?
Meld u dan vóór 1 april aan via
rabobank.nl/particulieren/leden.

Word vóór 1 april Rabo-lid en
steun uw club!
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Opkikkers februari 
Keer op Keer

HEILOO - Kringloopwinkel 
Keer op Keer geeft elke week 
een Opkikker van 250 euro aan 
een vereniging of stichting. De 
opkikkers van de maand februa-
ri zijn gegeven aan: Alp d’Huzes 
(deelnemer: mevrouw G. v.d. 
Eng-van Duin in Limmen); 
Tennisvereniging Castricum 
(dames 1 zaterdag) en De 
Zonnebloem afdeling Limmen. 
Ook Timeless Vocaal in Heiloo 
ontving een van de opkikkers.

Willeke en Ans, beiden afkomstig 
uit Heiloo, ontvingen voor hun koor 
Timeless Vocaal een opkikker van 
X op X en zijn daar superblij mee. 
Dit koor bestaat ruim 25 jaar en 
heeft 30 leden. Elke maandagavond 
oefenen zij in Wijkcentrum Overdie 
o.l.v. dirigent Jan Jaap Langereis 
en pianiste Marijke Vis-Honingh. 
Het extraatje van X op X wordt 
gebruikt voor het concert dat gege-
ven wordt op 7 december, waar-
voor nu al volop wordt geoefend en 
waar u natuurlijk van harte welkom 
bent. Het thema van dit concert 
is American Road Trip. Zie www. 
timelessvocaal.nl.

Wilt u ook in aanmerking komen 
voor een donatie? U kunt het for-
mulier downloaden via www. 
stichtingxopx.wordpress.com of 
ophalen in onze kringloopwin-
kel Keer op Keer, Rijksweg 127, 
Limmen. Openingstijden: dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 10.00 tot 
15.00 uur, tel. 072-5325962.

Willeke van Etten (r) en 
Ans Meijer (l) van het koor 
Timeless Vocaal.                    
   Aangeleverde foto

COLUMN

Dick de Scally

Ze staan er weer, de verkiezings-
borden, dit keer voor Provinciale 
Staten (en waterschappen, vergeet 
dat even niet!). Volgende week 
woensdag mogen we weer. Vroeger 
móest je. Dat krikte de opkomst-
cijfers geweldig op maar vervuilde 
die ook: blanco stemmen, dom 
prikken, protestkreten, invloed 
gemeentepolitiek, ongeldige stem-
men, verkeerd potlood, alles telde 
mee. Om dat te voorkomen zouden 
we het stemgeheim moeten ophef-
fen, iets wat weleens serieus geop-
perd is.

Of de trotters, ja zo heten die 
mobiele billboards, her en der in 
het dorp zullen helpen de stem-

animo te vergroten? Ik betwijfel 
het. Daarvoor bestaan twee wetten, 
de wetten van De Scally.

Wet 1: Je ziet door de bomen het 
bos niet meer. Er zijn te veel par-
tijen, die allemaal op het postze-
gelvel moesten staan, waardoor de 
miniatuurtjes onleesbaar klein zijn 
en je zelfs kuierend een loep nodig 
hebt. Ik heb nog nooit iemand stil 
zien staan om alles te bestuderen. 
De trotters geven alleen aan: ga 
stemmen! Vroeger plakten fana-
tieke campagnevoerders de ver-
kiezingsposters op houten borden 
gewoon over elkaar heen. Dan wist 
je precies welke partij asociaal was.

Wet 2: Verkiezingsposters met 
een gezicht erop trekken meer de 
aandacht dan posters met alleen 
een naam. Nee, ik noem namen 
noch gezichten. Daarvoor is dit 
stukje niet bedoeld en voor je het 
weet ben je in een hokje gestopt. 
Ga zelf maar kijken. En waar zijn 
de verkiezingsleuzen gebleven? 
Weggepoetst, want te klein.

Nee, die borden kunnen wel weg, 
maar niet het stemrecht!

Borden

 
HEILOO - Alzheimer Noord-Kennemerland organiseert op woens-
dagavond 20 maart een Alzheimer Café in Heiloo over het onderwerp 
‘Dementie: wie bepaalt dat ik geen auto mag rijden?’

Mogen mensen met dementie autorijden? Hoe kun je veilig deelnemen 
aan het verkeer? Wat zijn de alternatieven als autorijden niet meer gaat? 
Wat moet je doen als je zorgen hebt over het autorijden van je partner? 
Pascalle De Graauw-Schmitz en Marise Kraaijeveld, casemanagers van 
Geriant, verzorgen de inleiding en gaan in op al uw vragen. Het Alzheimer 
Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, belangstellen-
den, hulpverleners en iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd. U 
bent van harte welkom in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. 
Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar. De inleiding begint om 19.30 
uur. Om ongeveer 21.00 uur wordt de avond afgesloten. De toegang is 
gratis, aanmelden is niet nodig. Inlichtingen: Riet Steenhoek-Gravesteijn, 
tel.: 072-5337612.

'Dementie: wie bepaalt dat ik geen auto mag rijden?' Jubileumconcert Vrienden van het Lied
De Salon, durft u het aan?

HEILOO - In de Cultuurkoepel 
vindt op zondag 17 maart 
het jubileumconcert van de 
Vrienden van het Lied plaats.

Parijs, eind 19e eeuw: Vrouwen 
nemen niet publiekelijk deel aan 
culturele activiteiten. Misia Sert en 
andere vrouwelijke mecenassen 
organiseren daarom bijeenkomsten 
met voordrachten en conversaties 
over kunst, literatuur en muziek: de 
‘Salons’. Die Salons worden gehou-
den in voorname huizen waar de 
gastvrouw haar gasten kunstenaars 
uit allerlei disciplines presenteert: 
Proust, Debussy, Monet, Diaghilev, 
Toulouse-Lautrec, Morisot en Coco 
Chanel zijn vaak aanwezig. Marcel 
Proust zal een prominente rol spe-
len in de Salon.

Heiloo, 17 maart 2019: Zangeres 
Irene Maessen, fluitiste Eleonore 
Pameijer en pianiste Reinild Mees 
brengen deze bijzondere, onver-
getelijke en persoonlijke avonden 
opnieuw tot leven onder de titel 
‘De Parijse Salon’. Het programma 
wordt door de musici zelf rijkelijk 
toegelicht met wetenswaardigheden 
en anekdotes. Voordat u het weet 
waant u zich in een salon rond de 
vorige eeuwwisseling.

In ‘De Parijse Salon’ bent u te 
gast in de salons van Princesse 
de Polignac (Winaretta Singer), 
de legendarische Misia Sert en 
de mecenas Elizabeth Sprague 
Coolidge. We brengen u muziek 
van Gabriël Fauré, Camille Saint-
Saëns, Claude Debussy, Maurice 
Ravel, Kurt Weill, Francis Poulenc, 
Erik Satie en Cécile Chaminade. 
Gastheer Igor Bogaert leidt de 
dames bij u in en praat het geheel 

aan elkaar. Zondag 17 maart in de 
Cultuurkoepel Heiloo. Aanvang: 
15.00 uur. Kaarten: € 10,--.  

www.cultuurkoepelheiloo.nl of aan 
de deur.

In ‘De Parijse Salon’ waant u zich in een salon rond de vorige 
eeuwwisseling.          Aangeleverde foto

Tweede editie wijnfestival van Heiloo 
in de Cultuurkoepel!

HEILOO - Bram Bruin (Café de 
Wit) en Tim van Hekken (Oud 
Reuchlin & Boelen) hebben de 
handen ineengeslagen voor een 
mooi tweedaags wijnfestival in 
de Cultuurkoepel.

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 
maart (van 16.00 tot 00.00 uur) kunt 
u fantastische wijnen proeven die 
u per proefglas, glas of fles kunt 
bestellen met daarbij feestelijke 
muziek en culinaire gerechten.

Het wijnfestival is voor ieder-
een die graag wijn drinkt of daar-
mee wil beginnen. Daarnaast valt 
er genoeg te beleven, zoals Vino 
Casino! Blackjack met een smaak! 
Een VR-tasting in een Spaanse wijn-
gaard, jeu de boules in de ‘Provence’ 
en druivenstampen. Degene die het 
meeste druivensap tevoorschijn 
‘stampt’, wint een mooie magnum-
fles wijn.

Bij binnenkomst ontvang je een 
proefglas wijn van Bram en Tim 
om meteen maar in de stemming te 
komen. Het glas mag je mee naar 
huis nemen en met behulp van het 
wijnpaspoort ga je op speelse en 
educatieve wijze op ontdekkings-
reis. Zowel voor de beginnende als 
de gevorderde wijndrinker is er 
genoeg te proeven. Natuurlijk zijn er 
ook mensen die geen wijn of alcohol 
drinken. Ook daar is aan gedacht 
door middel van een bar waar bier 
en fris en alcoholvrije wijn wordt 
verkocht. Zo kan iedereen genieten 
van dit festival.

Kaarten kunt u kopen via www.
cultuurkoepelheiloo.nl. Eventueel 
zijn kaarten ook verkrijgbaar aan de 
deur, maar loop niet het risico dat 
het straks uitverkocht is. Let op: Het 
festival is PIN ONLY, dus met cash 

geld kunt u niet betalen.

Het gaat een feestje worden in het 
glas en in de koepel. Graag tot dan 
en houd de Facebookpagina in de 
gaten voor verdere informatie!

Tim (links) en Bram hebben er weer zin in!         Foto: archief Uitkijkpost
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Voorkom gaatjes 
en ontstoken 

tandvlees, bezoek de 
mondhygiënist.

Met poetsen 
alleen kom 
je er niet

Ik zie
 ik zie 

wat jij 
niet ziet

Week van
de mond
hygiënist 

18 - 24maart2019

Bezoek minimaal 1x per jaar de mondhygiënist. Want met poetsen alleen verwijder 

je slechts 42% van de aanwezige tandplak. De mondhygiënist kan je laten zien hoe 

je tussen je tanden en kiezen het beste reinigen kunt en welk behandelplan het 

beste bij jou past. Je kunt bij de mondhygiënist terecht zonder verwijzing van de 

tandarts. De mondhygiënist wordt tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. 

weekvandemondhygienist.nl

Adresgegevens Praktijk

NVM-00012_Voorjaarscampagne_Advertentie A4_V2.indd   3 19-02-19   15:00

MONDHYGIËNISTENPRAKTIJK HEILOO
Simone Hackenitz-Hoogendoorn

Telefoon: 072-7890077 • info@mondhygienistheiloo.nl • www.mondhygienistheiloo.nl

Noordelijke Krommeniebrug in Zaanstad (N203)
afgesloten van 22 tot 25 maart 2019
Automobilisten kunnen ernstige verkeershinder ervaren

In het weekend van vrijdag 22 maart 22.00 uur tot maandag  
25 maart 02.00 uur sluit de provincie Noord-Holland de noordelijke 
Krommeniebrug in de gemeente Zaanstad (N203) volledig af om 
herstelwerkzaamheden aan de brug uit te voeren. Automobilisten 
moeten in beide richtingen rekening houden met ernstige verkeers-
hinder in de vorm van filevorming en vertraging. De provincie 
adviseert automobilisten de Krommeniebrug te mijden. De vaarweg 
onder de brug (Nauernasche Vaart) is gestremd voor al het 
scheepvaartverkeer.

Omleidingsroutes
De provincie adviseert automobilisten de Krommeniebrug en de N203 
(en de N8) zoveel mogelijk te mijden. Gemotoriseerd verkeer wordt 
geadviseerd te reizen via de N246 en A9. Vanaf de A8 en A9 wordt met 
borden de adviesroute via de N246 aangegeven.  

Ernstige verkeershinder bij Krommeniebrug
Automobilisten kunnen bij de Krommeniebrug ernstige verkeershinder 
ervaren. Wegverkeer kan gebruik maken van één rijstrook per rijrichting 
op de zuidelijke Krommeniebrug. Hier geldt een snelheidsbeperking. 
De provincie zet tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars in om 
het wegverkeer te begeleiden.

Herstelwerkzaamheden
Bij inspectie in 2018 bleek dat het draaipunt van de huidige noordelijke 
Krommeniebrug hersteld moet worden. De provincie heeft vervolgens 
een plan met herstelwerkzaamheden gemaakt om de brug weer volledig 
en veilig te kunnen laten draaien. De voornaamste werkzaamheden 
bestaan uit het vervangen van de versleten lagerschalen in het draaipunt, 
hiervoor moet de aannemer de brugklep los koppelen.

Reserveweekend
Als de werkzaamheden bijvoorbeeld door ongunstige weersomstandig-
heden niet door kunnen gaan, dan staat er een reserveweekend 
gepland van vrijdag 29 maart 22.00 uur tot maandag 1 april 02.00 uur.

Meer informatie
Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact 
opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 
(gratis) of per mail via servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over 
de Krommeniebrug is te vinden op www.noord-holland.nl/brugkrommenie. 

°

Werkzaamheden Krommeniebrug (N203) in Zaanstad
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Wormerveer

Krommenie
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Velserbroek

Heemskerk
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N246

N203
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Adviesroute vanaf A8 via Beverwijk richting Alkmaar (via N246 - A9)

Adviesroute vanaf A9 richting Zaandam en Amsterdam (via A9 - N246)

Afsluiting noordelijke Krommeniebrug

N515

N203

N246

N246
Zaandijk

Koog a/d Zaan

Richting Alkmaar

Richting Zaandam/
Amsterdam

EE

WERKEN IN DE ZORG IETS VOOR JOU? 16
MAART

GEEF KLEUR AAN DE ZORG!

Kom naar onze 
banenmarkt!
Op 16 maart organiseren wij een banenmarkt met leuke 
activiteiten op woonzorglocatie Zuyder Waert in Heerhugowaard. 
Loop van 9.30 tot 12.30 uur eens binnen en ontdek wat jij kunt 
betekenen voor ouderen. 

WWW.MAGENTAZORG.NL/BANENMARKT



U I T K I J K P O S T 71 3  M A A R T  2 0 1 9  

culturele

agenda

       Heiloo

van

VRIENDEN VAN HET 
LIED - JUBILEUM-
CONCERT

‘De Parijse Salon’ met werken van 
Fauré en Chaminade tot Satie en 
Poulenc.

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

17
mrt

ARJAN ERKEL & 
JAN WILM TOLKAMP
 – ERKELS HOOP

Hoe de ontvoerde Arjan Erkel zich 
‘ontgijzelde’ met muziek van Jan 
Wilm Tolkamp.

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

29
mrt

HERMINE DEURLOO 
& MIKE BODDÉ
Een ode aan Toots Thiele-

mans, afgewisseld met filmmuziek en 
Braziliaanse liedjes.

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

16
mrt

FALKLAND TONEEL 
MET “DENK AAN MIJ”
Je ex-man nodigt je uit in het 
oude vertrouwde vakantie-
huis in Frankrijk. Je zit nu zo 

goed in je vel, dat je gaat. Maar er 
komen nog drie andere ex-vrouwen 
opdagen. Het uitje met weemoedige 
herinneringen blijkt al gauw een 
confronterende nachtmerrie. Er laait 
van alles op: hormonen, jaloezie, 
wraak, hebzucht, spijt en vooral: de 
ontluisterende waarheid. Hij heeft het 
weer voor elkaar! 16 maart om 20.15 
uur, 17 maart om 14.00 uur.

❯THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Heiloo. Kaarten: www.falklandtoneel.nl

16
17
mrt

CONSERVATORIUM 
AMSTERDAM
THE FAIRY QUEEN

Op 24 maart 2019 waagt het Swee-
linck Barokorkest, het oude-muzie-
korkest van het Conservatorium van 
Amsterdam, zich aan de uitvoering 
van Purcells allegorische opera The 
Fairy Queen. Een bijzondere se-
mi-scenische uitvoering met zangers 
én barokdans. Aanvang 14.00 uur

❯THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2, 
Heiloo. Kaarten bestellen: www.debeun.nl

24
mrt

ROTARY CLUB 
HEILOO  FILM; 
LA CH’TITE FAMILLE

Valentin D, die samen met zijn 
partner Constance een succesvol 
designerduo vormt, heeft om een 
plek in de exclusieve wereld vol luxe 
te verwerven altijd gelogen over zijn 
eenvoudige komaf! Aanvang 20.00 
uur

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

19
mrt

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 
Uitkijkpost via het e-mailadres 

verkoop@uitkijkpost.nl

50 Jaar Livera, meer dan 100 jaar lingerie 

HEILOO - De familie De Groot zit al meer dan 100 jaar in de lingerie. Wij 
vieren dat Livera dit jaar 50 jaar bestaat. “Mijn betovergrootmoeder is 
ooit begonnen met de eerste winkel van de familie De Groot in corsette-
rie. Haar schoondochter Wil de Groot stond in de winkel, en zoon Jan de 
Groot ging in die tijd met de brommer langs de boerderijen om hun waren 
te verkopen. Daarna werden Wil en Jan de Groot op 24 maart 1972 een van 
de eerste ondernemers die overstapten naar een Livera-winkel. In februari 
1977 is de winkel verhuisd van de Kennemerstraatweg 73 naar ‘t Loo 13. 
Hun zoon Chris de Groot en schoondochter Marijke de Groot zijn in 1985 
in de onderneming gestapt om later de winkels over te nemen. Chris en 
Marijke de Groot zijn in april 1995 met hun winkel verhuisd van ‘t Loo 13 
naar ‘t Loo 6, waar Livera nog steeds is gevestigd. Ik, Martijn de Groot, 
zoon van Chris en Marijke, ben 3 jaar geleden in de voetsporen van mijn 
ouders getreden en heb de winkels overgenomen. Ik leid de winkels met 
een topteam van ervaren verkoopsters, zowel in Heiloo als Heemskerk”.

Het moet wel echt zijn… 
Met het 50-jarig bestaan van Livera is er gekozen voor een nieuw concept. 
De basis blijft een goed advies. Maar een vrouw in lingerie en vleugels de 
catwalk opsturen, is wat ons betreft niet meer van deze tijd. Wij zeggen 
‘nee’ tegen deze beelden, en willen een echte vrouw neerzetten. Livera wil 
beha’s maken en verkopen die zowel modieus als flatteus zijn, en ook com-
fort en ondersteuning bieden.

Wij leggen een vrouw niet op hoe zij zou moeten zijn. Wij zijn een linge-
riemerk voor echte vrouwen met echte lichamen. Wij vinden dat vrouwen 
zichzelf mogen zijn. Trots mogen zijn op wie ze zijn, en hoe ze eruitzien.

Mondhygi�nistenpraktijk Heiloo: een gezonde 
mond voor iedereen 
HEILOO - Simone Hackenitz is al bijna 30 jaar actief met haar praktijk.  
“En het blijft groeien,” glundert ze. Met de komst van nieuwe medewerk-
sters May Lin Droog, Marieke Kwast, Noor Garali en Silifea Ilias is  
het team compleet.

Preventie 
Simone: “We willen preventieve mondzorg voor jong en oud stimuleren. 
Met poetsen alleen kom je er niet. Tijdens de week van de mondzorg van 
18 tot 24 maart laten we mensen met ons kennismaken. We geven bijvoor-
beeld een gratis tandvleescheck. Welk cijfer zou uw tandvlees krijgen? 
Jonge kinderen leren we hoe je eigenlijk moet poetsen. En klanten krijgen 
een goodiebag met allerlei leuke extra’s mee.”

Thuis Mondzorg 
Simone: “Wat mensen vaak niet weten is dat kinderen onder de 18 gewoon 
gratis naar de mondhygiënist kunnen. Ook kent nog niet iedereen onze 
Thuis Mondzorg. Ouderen of gehandicapte mensen die niet makkelijk de 
deur uit kunnen bezoeken wij. Een gezonde mond voor jong en oud!

Gezondheidscentrum De Strandwal, De Strandwal 32, 1851 VM Heiloo. 
Telefoon: 072 7890077, info@mondhygienistheiloo.nl. Geopend van  
maandag t/m zaterdag. Maandag- en donderdagavond ook open!

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

Het interieur van de winkel in 1977.          Aangeleverde foto

'50 ballen in de lucht houden'

Preek van de Leek door  
Marion van der Valk-van Bakel

HEILOO - Op zondagmiddag 17 
maart om 16.00 uur zal Marion 
van der Valk-van Bakel haar 
preek houden in de Witte Kerk 
in Heiloo onder de titel: ‘50 bal-
len in de lucht houden’.

Marion is in onze regio vooral 
bekend als de vrouw van Ben, de 
manager van Hotel Akersloot. Vanaf 
het allereerste begin, in de jaren 
‘80, hebben zij samen hard gewerkt 
aan het concept ‘Van der Valk’. En 
met succes! Inmiddels hebben Ben 
en Marion de leiding van het bedrijf 
overgedragen aan een van hun kin-
deren. Marion legt zich nu vooral 
toe op inrichting en aankleding van 
de Van der Valk-restaurants. Zij zal 
in haar preek vertellen over haar 
levenspad. Hoe zij als receptioniste 

in Hotel Akersloot begon. Hoe ze 
doorgroeide naar manager en de 
vrouw van Ben werd. Hoe ze jaren-
lang boven het hotel woonde en 
zeven prachtige kinderen ter wereld 
bracht. En … hoe God zes jaar gele-
den weer in haar leven kwam. Bij 
haar preek zal zij begeleid worden 
door chansonnier Edouard, die 
met zijn akoestische gitaar enkele 
prachtige Franse chansons zal ver-
tolken.

Na afloop is er gelegenheid 
om - onder het genot van een  
drankje - na te praten met de (s)
preekster en met elkaar. De toegang 
is vrij en bij de uitgang kunt u een 
vrijwillige bijdrage geven voor Rond 
de Waterput.

Marion van der Valk-van Bakel vertelt over haar levenspad.  
           Aangeleverde foto

Open dag op CBS de Duif
HEILOO - Bakker Lisa is vroeg 
opgestaan. Ze heeft heerlijke 
verse broodjes gebakken in de 
bakkerij van groep 1-2B op CBS 
de Duif. Caissière Ise rekent 
een heel bruin af met Huub, de 
eerste klant van vandaag. 

Ze oefenen voor de peutervoor-
stelling die zij verzorgen op woens-
dag 20 maart om 11.00 uur. De 
voorstelling tijdens de open dag op 
CBS de Duif gaat over het thema 
‘de bakker’. Daarmee laten de kleu-
ters zien dat presenteren een van 
de belangrijke pijlers is op de Duif. 
Ouders die op zoek zijn naar een 
goede basisschool, kunnen samen 
met hun peuters van de voorstel-

ling komen genieten. Aansluitend 
krijgen zij een rondleiding door de 
school en de buitenschoolse opvang 
van Forte Kinderopvang. Directeur 
Annemiek van de Vliet beantwoordt 
alle vragen over de Duif. Ouders 
kunnen dan zelf zien hoe de school 
eigentijds onderwijs en talentont-
wikkeling vormgeeft in een open en 
respectvolle omgeving. 

U bent van harte welkom op 20 
maart om 11.00 uur. Kunt u er niet 
bij zijn? Neem dan contact op met 
Annemiek van de Vliet voor een 
afspraak via 072-5320874. CBS de 
Duif, Mariënstein 180, 1852 SN 
Heiloo, deduif@tabijn.nl, https://
duif.tabijn.nl.

Bakker Lisa uit groep 1-2b heeft heerlijke broodjes gebakken.
             Aangeleverde foto

a d v e r t e n t i e



U I T K I J K P O S T 81 3  M A A R T  2 0 1 9  

Het doel is de veelzijdigheid 
van zorg en welzijn te tonen, 
de nieuwe ontwikkelingen en 

vooral de mensen die er werken in de 
schijnwerpers te zetten. Iedereen is 
van harte welkom die dag.  
Vier van onze locaties zijn open op 
16 maart.  In Heerhugowaard is dat 
verpleeghuis Forum II, in Heiloo woon-
zorgcentrum De Loet, in Beverwijk 
woonzorgcentrum ViVa! Elsanta en in 
Castricum, Limmen, woonzorgcentrum 
De Cameren. Kijk op de website 
www.vivazorggroep.nl voor de 
openingstijden en het uitgebreide 
programma.

Werken bij ViVa! Zorggroep
Daar waar mensen wonen en verzor-
ging krijgen, werken ook mensen. 
ViVa! heeft verschillende vacatures 
passend bij diverse profielen. Voor 
jong en oud, op verschillende niveaus 
en op verschillende locaties dicht in 
de buurt, zodat u op de fiets naar het 
werk kunt. Wij hebben diverse functies 
in de zorg, maar ook niet-zorgfunc-
ties, zoals in de keuken, het restaurant 
of in de huishouding. 

Kijk op: 
www.werkenbij.vivazorggroep.nl 
voor de vacatures. 

Open Dag van de Zorg op 16 maart 2019

Op 16 maart 2019 doet ViVa! Zorggroep mee aan de week van Zorg 
en Welzijn. Op deze dag kunt u een kijkje nemen in de wereld van 
ViVa!’s wonen, welzijn, zorg en werken en krijgt u de gelegenheid om 
de ontwikkelingen van dichtbij te zien en meer te weten te komen. 

Wonen en werken bij ViVa! Zorggroep

Cynthia Poen, wijkverpleegkundige niveau 5 i.o. over werken in de zorg 
‘Werken in de zorg is dankbaar, mooi. Iemand echt kunnen helpen, iets kunnen 

betekenen voor een ander, jong of oud, dat is zo waardevol. Intensieve gesprek-

ken, verhalen van vroeger, een luisterend oor mogen zijn voor een ander mens, 

iemand laten glimlachen. Daar krijg ik energie van, telkens weer. Ik hoop dan ook 

dat er meer mensen, starters of zij-instromers, kiezen voor het werken in de zorg. 

Je ontwikkelingsmogelijkheden zijn divers en je krijgt er heel veel voor terug.’ Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

links: Cynthia Poen

MAGDALENENSTRAAT 17 , 

ZONDAG 14 APRIL

Bouwcenter Rab Alkmaar • Schong Schilderwerken • Kösters Elektra • Forbo Flooring b.v. • Klaver Giant Alkmaar • Adam Stucadoors • Kops Aannemers 
Metselbedrijf de Haan • CiRoPack • Robin Kösters installaties • TGL tegelwerken • De Isolatiespecialist • Erfgoed Landelijk Bouwen

Dudink & Mossel Projectstoffering BV • Van Leersum en van der Ploeg Notarissen • Buko infrasupport

Start 
PCC Heiloo

Start 

 IJssalon 

Pinoccio

vanaf 12:00 uur

4 / 6,5 / 12 / 16 km
1 / 2,2 / 4,3 / 10 km

RUN
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HEILOO - Aanstaande vrijdag is Rover Stoorvogel uit Heiloo te 
zien in het populaire programma The Voice Kids. Uit duizenden 
aanmeldingen werd hij uiteindelijk gekozen om voor de coaches, 
bestaande uit Marco Borsato, Anouk, Ilse de Lange en Ali B, 
auditie te doen. Een heel leuk en spannend avontuur! Zijn ‘blind 
audition’ wordt op vrijdag 15 maart uitgezonden op RTL4 om 
20.30 uur.          Aangeleverde foto

Heiloo�r Rover in The Voice Kids

HEILOO - De jongerenredactie is bij de klusweek geweest van het Brunogebouw. Burgemeester 
Romeyn en wethouder Elly Beens kwamen ook kijken en vertellen hierover in de video van Marijn 
van de jongerenredactie. Jongerenwerkers Ester en Maarten geven ook uitleg. Bekijk de video op 
YouTube op het kanaal ‘Uitkijkpost Jongerenredactie’.         Foto: Miel van Velzen

Brunogebouw omgetoverd tot Jongerencentrum HeilooAZ Foodtour in Heiloo
HEILOO - Op dinsdag 5 maart 
was de aftrap van de Rabo AZ 
Foodtour. De Rabo AZ Foodtour 
is een compleet interactief les-
programma voor de groepen 
7-8, waarin voedsel en gezon-
de voeding centraal staan. 
Leerlingen duiken in thema’s 
als gezond eten, etiketten 
lezen en sportvoeding. In dat 
kader werden onder andere de 
Willibrordschool en CBS de Duif 
op 5 maart bezocht door spelers 
van AZ.

Mees Hoedemakers mocht 
de kick-off doen bij de 
Willibrordschool. Alle kinderen 
stonden op het schoolplein waar 
ze vervolgens diverse vragen kon-
den stellen. Kinderen waren zeer 
enthousiast en wilden bijvoorbeeld 
weten hoe lang AZ al bestaat, hoe 
oud Mees is, hoe lang hij al voetbalt 
en nog veel meer! De kinderen van 
groep 7/8 mochten meedoen met de 
quiz. Er werden vragen gesteld over 
AZ maar ook over voeding. Sport 

en voeding zijn natuurlijk nauw 
met elkaar verbonden. Vervolgens 
kon er een potje gevoetbald wor-
den. Mees had het moeilijk tegen de 
voetbaltalenten! In de klas werd de 
eerste les gegeven en de kinderen 
zijn vol enthousiasme aan de slag 
gegaan.

AZ-aanvaller Oussama Idrissi 
kwam langs bij CBS de Duif en ver-
zorgde daar de aftrap. De groepen 4 
t/m 8 begonnen met een warming-
up op het plein onder leiding van 
Niels Kok, de inspanningsfysioloog 
van AZ. Nadat iedereen lekker was 
opgewarmd, begon groep 8 met 
een quiz over gezonde voeding en 
weetjes over AZ. Winnares Rianna 
ontving twee vrijkaartjes voor een 
AZ-wedstrijd! Na een spelletje voet-
bal met de AZ-vedette verplaatste 
de aandacht zich naar de klas voor 
een kort vraaggesprek tussen de 
leerlingen en de speler, gevolgd 
door de introductieles van de 
Foodtour.

De warming-up op het schoolplein van CBS de Duif.  Aangeleverde foto

 
 
Rotary Heiloo vertoont 
film voor wezenproject 
in Zambia

HEILOO - Rotaryclub Heiloo 
ondersteunt project Kanjanji in 
Zambia met een filmavond in 
Theater De Beun. Op dinsdag 19 
maart draait La Ch’tite Famille 
(aanvang 20.00 uur) en krijgt u na 
afloop een gratis drankje. 

In samenwerking met 
Rotaryclubs in Nederland, 
Engeland en Duitsland brengt 
Rotaryclub Heiloo geld bijeen 
om een middelbare school voor 
aidswezen in Zambia te realise-
ren. Eerder werd al succesvol een 
basisschool voor deze weeskinde-
ren gebouwd. 

Kaarten voor € 12,50 per stuk 
zijn verkrijgbaar bij: Theater De 
Beun (Willibrordusweg 2), Rozing 
Wonen & Dromen (Westerweg 
261), Primera (Het Hoekstuk 4), 
via Rotaryclub Heiloo  
(secretarisrcheiloo@gmail.com) 
en telefonisch via 06-47033042.

65+ bingo 
in het Trefpunt

HEILOO - Vier studenten 
van de opleiding Marketing, 
Communicatie en Evenementen 
van het NOVA College in 
Haarlem organiseren op dinsdag 
19 maart aanstaande een bingo 
voor 65-plussers in samenwer-
king met het Trefpunt in Heiloo.

De studenten hebben een enquê-
te gehouden onder 65-plussers 
en daar kwam o.a. uit naar voren 
dat er behoefte is aan meer soci-
ale contacten en meer interactie 
met de omgeving. Dat bevordert 
en stimuleert hun deelname aan 
de maatschappij. Dat zijn ook de 
kerntaken van het Trefpunt, waarbij 
senioren worden gestimuleerd zo 
lang mogelijk zelfstandig te wonen. 
Ook organiseren ze uitstapjes,  
cursussen en bevorderen ze vrijwil-
ligerswerk.

De bingo op dinsdag 19 maart 
start om 14.00 uur. De inloop is 
vanaf 13.30 uur en u krijgt een kopje 
koffie of thee met iets lekkers aan-
geboden. De studenten hebben prij-

zen van diverse sponsors geregeld, 
waaronder Primera in het Hoekstuk 
en IJssalon Di Fiorentina. Ook heb-
ben ze via crowdfunding geld inge-
zameld om extra mooie prijzen weg 
te kunnen geven.

U komt toch ook? Alleen nog 
even aanmelden en dan maar 
‘bingo!’ roepen. Aanmelden is nood-
zakelijk en kan via 072-5331297. 
Voor deelname wordt een kleine bij-
drage van 1,50 euro gevraagd.

CDA Noord-Holland wil snel oplossing 
voor woningnood

HEILOO - Wat het CDA betreft 
is het versnellen van de woning-
bouw de belangrijkste uitdaging 
voor de provincie. Samen met de 
gemeenten moeten we zorgen 
dat er in de komende jaren veel 
meer gebouwd wordt. 

Lijsttrekker Dennis Heijnen: 
“De woningnood heeft grote soci-
ale gevolgen. Jongeren kunnen niet 
uit huis of gaan samenwonen in 
het dorp of de stad van hun keuze, 
ouderen kunnen niet doorstromen 
naar een geschikte woning en men-
sen die gaan scheiden wonen ver-
plicht nog een lange tijd bij elkaar.”

De provincie heeft te lang beper-
kende maatregelen genomen. Voor 
Heiloo e.o. geldt dat we de huidige 
bouwlocaties maximaal moeten 
benutten. Ook moet de provin-
cie met de regio afspraken maken 
over een minimumaantal te bou-

wen woningen, in plaats van een 
maximum. Verder kan de provincie 
gemeenten helpen met kennis om 
de procedures te versnellen.

Heijnen: “De rem moet er nu 
echt af. In heel de provincie, maar 
vooral ook in deze regio, moet veel 
meer gebouwd worden. Dat is nodig 
voor de inwoners zelf en voor de 
grote vraag naar woningen in deze 
mooie provincie. We moeten daar-
bij de grenzen van de metropool-
regio Amsterdam loslaten. Helaas 
denken veel politieke partijen nog 
dat de provincie ophoudt boven 
Amsterdam, wij van het CDA weten 
wel beter.”

Bij meer woningen horen ook 
investeringen in infrastructuur. “We 
hebben niet de keuze om voor één 
modaliteit te kiezen. We moeten 
inzetten op flexibel openbaar ver-
voer, fietssnelwegen en verbreding 

van wegen. De afslag van de A9 bij 
Heiloo moet er ook komen,” aldus 
Heijnen. Voor meer informatie over 
het partijprogramma en de kandida-
ten, zie www.cdanh.nl.

Lijsttrekker Dennis Heijnen.
   Aangeleverde foto
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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

MENU SYMPATHIEK
 

Duo van tonijn en zalm op Oosterse 
wijze geserveerd

Of Romige soep van gepofte kno� ook
***

Eendenborst met een saus van kriekenbier
Of Verse vis van de dag

Of Ravioli met porcini, rucola en antiboise
***

Pavlova met vers fruit en slagroom

Maandag t/m donderdag € 25,75
Vrijdag t/m zondag € 27,50

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

‘SUPER TUESDAY’
IEDERE DINSDAG

4-GANGEN € 20,95

‘SUPER MONDAY’
KAASFONDUE & EEN SOEPJE

€ 20,95

Weekmenu 3-gangen e 28,50

Nieuwe  

menukaart

Inleiding
Wij, ZAAM Accountants en Adviseurs B.V., zijn een snelgroeiend 
accountants- en financieel advieskantoor te Limmen/Heiloo met 
een heel gevarieerde klantenportefeuille. Door onze groei zijn 
we op zoek naar financiële duizendpoten, administratieve boek-
houd(st)ers en (assistent) accountants. Doorgroei door zowel 
(interne als externe) opleiding als ‘learning on the job’ is mogelijk.

Functieomschrijving
Afhankelijk van de functie en ervaring ga je bij ZAAM aan de slag 
met het uitwerken van administraties, het opstellen van jaarre-
keningen en mogelijk (het voorbereiden van) belastingaangiftes.
Verder spar je samen met je collega’s over interessante vraag-
stukken om klanten van een goed advies te kunnen voorzien. 
Hiervoor onderhoud je regelmatig contacten met de klant. Dit 
alles doe je bij klanten uit verschillende marktsegmenten. Binnen 
de organisatie zijn er voor ambitieuze collega’s zoals jij voldoende 
mogelijkheden om door te groeien en jezelf te ontwikkelen.

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar assistent-accountants voor de samenstel-
praktijk. Een echte financiële duizendpoot. Als jij onderstaande 
punten leest, dan herken jij jezelf meteen, jij hebt namelijk:
•  Een (bijna) afgeronde hbo/wo-opleiding Accountancy/Bedrijfs-

economie of SPD;
•  Je hebt al ervaring bij het samenstellen en bent nu toe aan een 

nieuwe, uitdagende stap in de samenstelpraktijk;

•  Ervaring met accountancy- en boekhoudsoftware is een pré;
•  Tijdsdruk schrikt jou niet af maar motiveert jou juist om alles uit 

jezelf te halen en het beste voor de klant te leveren;
•  Je houdt van afwisseling en flexibiliteit in je werk;
•  Je bent een enthousiaste collega, positief kritisch, kwaliteits-

gericht, sociaal vaardig en een teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden
Als assistent-accountant ontvang je een marktconform salaris en 
je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, een opleiding 
te volgen en te werken met een kleine gemotiveerde informele 
groep collega’s.

Bedrijfsprofiel
ZAAM is een kantoor met een gevarieerde dienstverlening dat 
toegevoegde waarde kan leveren voor alle ondernemers en zelf-
standigen. Wij zijn onderdeel van ETL, een jonge en snelgroeiende 
organisatie van accountants en adviseurs met een groeiend aantal 
vestigingen binnen Nederland en in nog ca. 50 andere landen.

Een ondernemer wil continu de winstgevendheid van de onder-
neming in beeld hebben en optimaliseren. ZAAM biedt onder-
steuning op het gebied van boekhoudingen/financiële adminis-
traties, samenstellen van jaarrekeningen, loonadministraties en 
het verzorgen van de belastingaangiftes. Mede op basis van 
deze werkzaamheden staan wij de klant bij in het gehele traject 
van financiële en fiscale dienstverlening.

SCHIPPERSLAAN 1-D, 1906 BG LIMMEN, E-MAILADRES INFO@ZAAM-ACCOUNTANTS.NL

ASSISTENT-ACCOUNTANT
(STARTEND, ERVAREN, ZELFSTANDIG) Standplaats: Limmen Uren: 28 – 40

Ben jij het dagelijks in de file staan ook zo zat en wil jij liever op de fiets naar je werk?  
Heb jij affiniteit met financiën en/of administratie en heb je zin in een nieuwe uitdaging bij een leuk, 

 informeel kantoor, wie weet is deze baan voor jou wel op het lijf geschreven!

Veel vrouwen overkomt het: diagnose borstkanker. 
Als dan blijkt dat je een borstprothese of een ge-
deeltelijke borstprothese nodig hebt, is het onder-
steunend dat er een praktijk in de buurt is waar je 
deskundig en met de nodige aandacht geadviseerd 
en begeleid wordt. Zo’n praktijk heeft Heleen van 
Essen in Castricum. Vriendelijk, warm, en met veel 
expertise ontvangt ze haar klanten. Heleen werkt op 
afspraak. Dat geeft optimale privacy en zorgt voor 
een vertrouwd gevoel. 

“Omdat ik zelf ervaringsdeskundig ben, blijf ik gemo-

tiveerd om dit werk te doen. Eigenlijk ongeloofl ijk 
dat ik nu al zeven jaar in dit vak zit. Toch is het zo. Het 
getal zeven is voor mij, net als voor vele anderen, 
een geluksgetal. Vandaar dat ik eens lekker uitpak 
voor bestaande en nieuwe klanten met bijzondere 
acties.”

De voorjaar  inloopdagen vinden plaats op vrijdag 22 
en zaterdag 23 maart van 10.00 uur – 16.00 uur. Een 
kans om vrijblijvend de stijlvolle, gevarieerde collec-
tie te komen bekijken. Neem gerust iemand mee om 
deze persoonlijke ervaring te kunnen delen.

De praktijk is te vinden aan de Willem de Rijkelaan 
22 in Castricum. 
Een afspraak maken kan 
via tel.: 0251-679162, 06-
47582430 of mail naar 
praktijk@heleenvanessen.nl. 
www.heleenvanessen.nl

Voorjaar inloopdagen bij Heleen van Essen 
Borstprothese en Lingerie Advies

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

Voor koffi e, lunch, borrel en diner

Eten en 
drinken 
op het plein

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

VRIJDAG 29 MAART

WIJN SPIJS AVOND
Z0 21 & MA 22 APRIL 

PLAZA’S PAASLUNCH
Een aangeklede tafel vol met lekkers om 
samen van te genieten. Vanaf 12.00 uur
€ 21,50 p.p. incl. een glaasje jus d’orange

ZATERDAG 27 APRIL

KONINGSDAG
zijn wij geopend vanaf 17.00 uur

ZONDAG 12 MEI 

MOEDERDAGBRUNCH
Samen met uw familie genieten van een
heerlijke brunchtafel. Vanaf 12.00 uur
€ 22,75 p.p. incl. kopje thee of koffi e.

ZONDAG 16 JUNI 

VADERDAG 
HIGH BEER

Tijdens vaderdag een heerlijke high beer
compleet met bijpassende gerechtjes 

en speciale bieren. Vanaf 14.00 € 19,95 p.p.

zijn wij geopend vanaf 17.00 uur

MOEDERDAGBRUNCH

PLAZA’S PAASLUNCH

 22,75 p.p. incl. kopje thee of koffi e.

Shared dining 
gerechten om  samen te delen 

geserveerd in 3 gangen

PLAZA CINCO 3 GANGEN KEUZE 
MENU 2E MENU GRATIS.

thuisgemak

Eten en 
drinken 
aan huis
Gratis bezorging

in Heiloo en Limmen
(voor Limmen: 
vanaf e 20,00)

BESTEL
ONLINE!

Tel. 06-5708 3774
Kijk voor onze 

heerlijke gerechten op 
www.plazacinco.nl/thuisgemak

Heerenweg 138B Heiloo | Tel. 072 532 19 33 | www.tumi.nl

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 
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Ossenhaas 
tournedos 
met pepersaus of jus, 
geserveerd met friet 
en salade voor maar
Zolang de 
voorraad strekt.

en salade voor maar

€ 17.50

Kijk voor ons weekmenu op www.tumi.nl

- Nieuwe acti e bij Tumi -
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GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein 1
Postbus 1, 1850 AA Heiloo
t 072 535 66 66, info@heiloo.nl

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

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

Openingstijden

Zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag waar-
bij inwoners, collega’s of leden van (sport)verenigingen 
met elkaar aan de slag gaan om zwerfafval op te ruimen. 
Samen houden we Heiloo schoon. Dat is niet alleen een 
goede zaak, maar ook heel gezellig! 
 
Iedereen kan aan de slag
Iedereen kan een opruimactie organiseren. De eerste stap is 
om kinderen, buren, collega’s of verenigingsleden te enthou-
siasmeren om gezamenlijk zwerfafval in de buurt op te ruimen 
om er samen een schonere leefomgeving van te maken. Meld 
vervolgens de actie aan via www.heiloo.nl/opschoondag 

Samen doen
Tijdens de Landelijk Opschoondag zijn diverse medewerkers 
vanuit gemeente aanwezig om te helpen. Wethouder Rob 
Opdam heeft de aanpak van zwerfafval in zijn portefeuille: “Het 
gaat niet alleen om bewustwording, we kunnen er ook meteen 
iets aan doen. Zwerfafval hoort in de afvalbak. Laten we hier 
samen een succes van maken”.

Gemeente helpt 
Na de aanmelding neemt de gemeente contact op om te inven-
tariseren wat jullie nodig hebben om van de opruimactie een 
succes te maken. De gemeente stelt grijpers, ringen, vuilnis-

zakken, handschoenen en veiligheidshesjes beschikbaar. Er 
wordt natuurlijk rekening gehouden met de kinderen.

Niet alleen op 23 maart
Het beperkt zich niet alleen tot de Landelijke Opschoondag. 
Opschoonacties kunnen altijd worden aangemeld via www.hei-
loo.nl/opschoondag. De gemeente helpt dan met de benodigde 
materialen. 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  De Achtkant 27, vernieuwen 

28 februari 2019 (WABO900379);
-  Kennemerstraatweg 590, legalise-

ren bijgebouw, ontvangstdatum 
28 februari 2019 (WABO1900378);

-  Westerweg 49a, bouwen berging 

  en garage, ontvangstdatum 5 maart 
2019, (WABO1900395);

-  Obriglaan 57, bouwen berging en 
aanleggen inrit, ontvangstdatum 5 
maart 2019 (WABO1900397);

-  De Achtkant 19, vergroten  woning 
(uitbouw keuken en woonkamer), 
ontvangstdatum 5 maart 2019 
(WABO1900398);

-  De Droogmakerij 73a t/m m en 75a 
t/m m, realiseren verdiepingsvloeren 
in 20 bedrijfsunits, ontvangstdatum 6 
maart 2019 (WABO1900399);

-  De Driestal 12, vergroten 
woning (aanbouw achtergevel), 
ontvangstdatum 6 maart 2019 
(WABO1900400);

-  Westerweg 391, gewijzigd uit-
voeren van vergunning 15 10713 
(opslagschuur Thermen Heiloo), 
ontvangstdatum 7 maart 2019 
(WABO1900403);

-  Westerweg 338a, verbouwen stolp-
schuur tot woning, ontvangstdatum 6 
maart 2019, (WABO1900414).

Buiten behandeling
- Nijverheidsweg 19d of 19e, realise-
ren bedrijfswoning, verzonden 4 maart 
2019, (WABO1900152).
U kunt tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie hiervoor de tekst
‘Bezwaar maken’. 

Ingetrokken aanvraag
-  Baetenburg 133, plaatsen dakkapel 

(voordakvlak woning), 4 maart 2019, 
(WABO1900250).

Verlengen beslistermijn
-  Bonkelaar 61 t/m 99 (oneven) 

(Nieuw Varne), bouwen woonge-
bouw (20 appartementen) met half  
 verdiepte garage (WABO1900081).

De oorspronkelijke beslistermijn is 
verlengd naar 22 april 2019. Tegen 
het besluit kan geen bezwaar worden 
aangetekend.

Verleende HORECA vergunningen
-  Exploitatie- en/of terrasvergun-

ning IJs bij Pinoccio, Stationsweg 
74, 1851LL, Heiloo, verzend-
datum besluit 4 maart 2019 
(HORECA180022).

Asfaltwerkzaamheden kruising 
Kennemerstraatweg - Kerkelaan

14 maart afsluiting deel Kerkelaan - 
herstel asfalt
Op 14 maart is de Kerkelaan tus-
sen de Kennemerstraatweg en de 
Willibrordusweg afgesloten. De afslui-
ting geldt voor autoverkeer tussen 8:30 
uur en 18:00 uur. Fietsverkeer blijft wel 
mogelijk. 

Vorig jaar is na de aanleg van een 
nieuw riool een tijdelijke tegelbestrating 
aangelegd op de Kerkelaan ter hoogte 
van het kruispunt met de 

Kennemerstraatweg. De tegels vervan-
gen wij op 14 maart door asfalt. 

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden geldt een 
omleidingsroute voor autoverkeer. 
Deze staat met borden aangegeven. 
Bevoorrading van ’t Loo blijft mogelijk 
onder begeleiding van verkeersrege-
laars.

Meer informatie
Heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met Wouter Ettema. Hij is 
bereikbaar op telefoonnummer 
088 - 909 7850 of via e-mail 
wouterettema@debuch.nl 

Vennewatersweg afgesloten tussen 
de Westerweg en de Hoogeweg

Vanaf maandag 18 maart 05.00 uur 
t/m april 2020 is de Vennewatersweg 
afgesloten tussen de Westerweg en 
de Hoogeweg door de werkzaam-
heden voor de spooronderdoorgang 
Vennewatersweg. U wordt ter plekke 
omgeleid met omleidingsborden.

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

23 Maart: meedoen met buren, 
collega’s of leden 

Landelijke 
Opschoondag 
in Heiloo

Bouwen en wonen Werk in uitvoering

Mobiel stembureau

De burgemeester van Heiloo heeft 
op 4 maart bekend gemaakt dat 
voor de verkiezing van de leden 
van Provinciale Staten van Noord-
Holland in kieskring Den Helder en 
voor de verkiezing van de leden 
van het bestuur van het waterschap 
Hollands Noorderkwartier op woens-
dag 20 maart 2019 gebruik zal worden 
gemaakt van een mobiel stembureau. 
Hieronder staan de zittingstijden en 
plaats. Het staat iedere kiesgerech-
tigde vrij om de stem uit te brengen in 
dit mobiele stembureau: 

09:00-12:00:   De Loet, De Loet 1, 1851 
CR Heiloo

14:00-17:00:  Overkerck, Stationsweg 
92, 1852 LN Heiloo

De openbare stemopneming van dit 
mobiel stembureau zal plaatsvinden 
om 21:00 uur in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1, 1851 JL Heiloo. Als u 
gaat stemmen moet u naast uw stem-
pas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identifi-
ceren mag u niet stemmen. 
Nadere info: afdeling Publiekszaken /
Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 
1851 JL Heiloo. 

Verkiezingen



Provinciale Statenverkiezingen & waterschapsverkiezingen
HEILOO - Op woensdag 20 
maart 2019 mag Nederland - en 
dus ook Heiloo - naar de stem-
bus voor de verkiezingen voor 
Provinciale Staten en water-
schappen. Maar wat regelt de 
provincie en het waterschap 
nou eigenlijk? En waarom is het 
zo belangrijk dat ook u naar de 
stembus gaat?

U stemt toch ook?
Alle kiesgerechtigden mogen 

20 maart hun stem uitbrengen. U 
stemt toch ook? Het recht om te 
stemmen is de basis van onze vrij-
heid en democratie. Dankzij dit 
recht mag iedereen een mening 
hebben en geven. Maar waar stemt 
u nou precies voor tijdens deze  
verkiezingen?

Provinciale Staten
Door uw stem uit te bren-

gen tijdens de Provinciale 
Statenverkiezingen oefent u invloed 
uit op de wijze waarop uw provin-
cie wordt bestuurd. Bovendien kie-
zen de Provinciale Staten de Eerste 
Kamer. Indirect brengt u daar dus 
ook uw stem voor uit. Maar wat 
regelt de provincie nu eigenlijk? 
Kort gezegd houden de Provinciale 
Staten zich bezig met: ruimte, pro-
vinciale wegen, regionale omroep, 
natuur en water, streekbussen. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
provincie beslist waar windmo-
lens geplaatst worden, waar boe-
ren een bedrijf mogen vestigen en 
waar woningen en natuurgebie-
den komen. Ook zorgt de provin-
cie voor de provinciale wegen, de  

zogenoemde N-wegen. Samen met 
de waterschappen zorgt de provin-
cie voor de dijken, natuurgebieden 
en gezond zwemwater.

Het waterschap
Nederland telt 21 waterschap-

pen. Onze regio valt onder het 
waterschap Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK). 
De waterschappen zorgen voor 
schoon water in meren en sloten 
en voor voldoende water. Ook zor-
gen zij ervoor dat Nederland niet 
overstroomt. Daarnaast houdt het 
HHNK zich onder andere bezig met 
het beperken van wateroverlast en 
watertekort, wegen, crisisbeheer-
sing en educatie.

Op wie stemt u?
Wanneer u nog niet weet op 

welke partij u moet stemmen, 
kunt u een stemwijzer invullen op 
www.noord-holland.stemwijzer.
en www.hhnk.mijnstem.nl om 
te achterhalen wat uw politieke  
voorkeur is. 

Leuk om te weten: op de kandi-
datenlijst van de kieskring Haarlem, 
waaronder ook Heiloo valt, zijn 
drie plaatsgenoten terug te vinden, 
namelijk:

- Esther Rommel, nummer 5 op de 
lijst van de VVD

- Hein Korthouwer, nummer 46 op 
de lijst van het CDA

- Peter Boers, nummer 5 op de 
lijst van de ChristenUnie

Provinciale Statenverkiezingen 
& waterschapsverkiezingen op 
woensdag 20 maart 2019. U stemt 
toch ook? Bron: verkiezingskrant 
Prodemus / www.noord-holland.nl / 
www.hhnk.nl.

Aangeleverde foto

nl
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VVD noordholland

KIES 20 MAART VOOR DOEN

ESTHER ROMMEL
LIJST 1 | NUMMER 5

WONINGMARKT

OPENBARE LEDENVERGADERING
De VVD Heiloo organiseert op vrijdag 
15 maart a.s. een openbare 
ledenvergadering in Herberg Jan aan 
de Kennemerstraatweg (zaaltje op de 
1 ste verdieping). Esther Rommel, ons 
lid van Provinciale Staten Noord 
Holland, zal een inleiding houden over 
de komende verkiezingen en zal nader 
ingaan op de actuele politiek in de 
provincie. Ook de voltallige 
gemeenteraadsfractie zal aanwezig 

De VVD is van mening dat we niet alleen onze steden, maar ook onze provincie 
leefbaar willen houden en daarom kan de woningbouwopgave niet alleen 

binnenstedelijk worden opgelost. De VVD wil ook bouwen aan de randen van de stad of 
kern toestaan. De gemeenten in onze provincie vragen hierom. De Noord-Hollanders 

verwachten actie van ons.

GEEN WIND OP LAND
De VVD is van mening dat er in onze dichtbevolkte provincie geen ruimte is voor wind 

op land omdat er voldoende alternatieven voorhanden zijn.

GOEDE BEREIKBAARHEID
Voor de VVD staat keuzevrijheid van vervoer voorop. 

Helaas concluderen we dat dit nog niet in de hele 
provincie kan. De VVD wil de komende jaren investeren 

in wegen, fietspaden en openbaar vervoer en kijken naar 
slimme mobiliteitsoplossingen. 

zijn en een overzicht geven van wat er op dit moment speelt in Heiloo. Vanzelfspre-
kend kunnen er ook vragen gesteld worden.

www.heiloo.nl

Nieuwe website voor jongeren uit de BUCH-
gemeenten

De jongerenwerkers uit de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo  hebben de handen 
ineen geslagen en hebben gezamenlijk een web-
site gemaakt voor jongeren: www.jongerenwerk-
buch.nl. De website is sinds 
1 maart online. 
Op de website vind je informatie over de verschil-
lende jongerencentra en activiteiten per gemeen-
te. Verder kun je er terecht voor informatie over 
verschillende thema’s, bijvoorbeeld over ‘geld, 
wonen en werk’ of ‘eenzaamheid’ en hoe je con-
tact kunt zoeken met de Jongerenwerkers. 
BUCH-brede activiteiten
Activiteiten worden BUCH-breed gepresenteerd 
waardoor het aanbod en het bereik voor de jon-
geren groot is. De jongeren uit Heiloo of Bergen 
kunnen bijvoorbeeld ook deelnemen aan activitei-
ten in Castricum en Uitgeest en andersom. 
Neem dus snel een kijkje op de  
website www.jongerenwerkbuch.nl! 

Mededelingen

Burgerlijke stand tot en met 7 maart 2019

Geboren
Nijs I.J.S. Knippenberg z.v. R. Knippenberg en 
M.Y.R.A. Morsch
F. Adan d.v. M. Adan en K. Nur Mohamed
Boris Tromp z.v. W. Tromp en P.J. Smit
Bram M.P. Beers z.v. M.M.J. Beers en C.A.M. 
van Willigen
Quinn de Droog z.v. M. de Droog en C. Groot
Arend J. Apeldoorn z.v. W.J.M. Apeldoorn en 
W.E.M. Koot

Overlijden
C.H. de Leeuw-Schoonhoven
G.A. Hoetjes
R.G.J. van Seggelen

Burgerzaken

Bezwaar maken

Als een besluit rechtstreeks gevolgen voor u 
heeft, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit 
doet u in een brief binnen zes weken nadat het 
besluit is 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.

Verkeer

Verkeersbesluit verbod zwaar verkeer 
Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan

Het college van burgemeester en wethouders 
van Heiloo heeft op 5 maart een verkeersbesluit 
genomen om de hoeveelheid zwaar verkeer op 
de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan te 
beperken, met uitzindering van bestemmingsver-
keer. Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid 
en leefbaarheid op deze wegen te verbeteren. 
Het zware verkeer wordt hierdoor geconcentreerd 
op de gebiedsontsluitingswegen in en om Heiloo. 
Het besluit ligt tot en met 18 april ter inzage bij de 
informatiebalie van het gemeentehuis van Heiloo. 
Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt. 
Zie voor meer informatie het artikel ‘Bezwaar 
maken’ op deze pagina.

STEM LIJST 4
CDA-HHNK
Nummer 12

Mart Brouwer 
de Koning (Heiloo)

“De klimaatverandering gaat sneller dan 
verwacht met hevige buien en langdurige 
droogte tot gevolg. Het CDA vindt dat het 

waterschap het voortouw moet nemen 
om met gemeenten en provincies hier 

op in te spelen.”

Meer weten?
CDA waterschap HHNK

www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier/

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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Stemhulp 
Wilt u een stemadvies? Ga dan naar www.
noord-holland.stemwijzer.nl en www.hhnk.
mijnstem.nl

Stempassen 
De stempassen zijn per post verstuurd naar 
uw huisadres. Die stempassen heeft u nodig 
om te stemmen op 20 maart. Bewaar ze 
zorgvuldig. Voor het stemmen heeft u ook 
een identiteitsbewijs nodig: een paspoort, 
Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs. Dit 
document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
Controleer of u vóor die tijd een nieuwe moet 
aanvragen. 

Geen stempas(sen) 
ontvangen? 
Hebt u geen stempas(sen) ontvangen? Of 
is uw stempas beschadigd? Vraag dan vóór 
dinsdag 19 maart, 12.00 uur een vervan-
gende stempas aan bij de receptie van het 
gemeentehuis tijdens openingsuren. Vindt u 
later uw oude stempas terug, dan kunt u met 
die oude pas niet meer stemmen.

Stembureaus
Op www.heiloo.nl/verkiezingen2019 staat een 
overzicht van alle stembureaus. U mag in 
alle stembureaus in onze gemeente uw stem 
uitbrengen; op uw stempas staat het dichtst-
bijzijnde stembureau. Er staat ook bij hoe laat 
ze precies geopend zijn. Let op: er is ditmaal 
ook een mobiel ‘pop-up’ stembureau, op twee 
verschillende locaties: 
-  Pop-up-stembureau 9:00-12:00:

De Loet, De Loet 1, Heiloo
-  Pop-up-stembureau 14:00-17:00: 

Overkerck, Stationsweg 92, Heiloo

www.heiloo.nl/verkiezingen2019

Stem op 20 maart voor leden 
van Provinciale Staten en 
bestuur waterschap
Alle kiesgerechtigden mogen op 20 maart 2019 hun stem uitbrengen voor de leden 
van de Provinciale Staten Noord-Holland en voor het algemeen bestuur van het 
waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Waar stemt u voor? 
Lees het op www.noord-holland.nl en www.hhnk.nl.
De regels van het kiesrecht voor deze twee verkiezingen zijn niet hetzelfde. Het kan zijn 
dat u voor de Waterschapsverkiezing wél en voor de Provinciale Statenverkiezing niet mag 
stemmen. Op onze speciale webpagina leest u wanneer u wel of juist niet mag stemmen. 

In een andere gemeente
stemmen? Regel een 
Kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan 
heeft u een kiezerspas nodig. 
•  Met een kiezerspas voor de Provinciale 

Statenverkiezing kunt u stemmen binnen de 
provincie Noord-Holland.

•  Met een kiezerspas voor de 
Waterschapverkiezing kunt u stemmen 
binnen het grondgebied van water-
schap Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 

U kunt twee dingen doen:
•  Vul het aanvraagformulier in. Dat kunt 

u afhalen tijdens bij de receptie van het 
gemeentehuis tijdens openingsuren óf down-
loaden op www.heiloo.nl/verkiezingen2019. 
U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar 
verkiezingen@heiloo.nl of per post sturen 
naar: Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 
1, 1851 JL Heiloo. Zorg dat wij het formulier 
uiterlijk 15 maart hebben ontvangen.

•  Neem uw stempas mee naar de receptie van 
het gemeentehuis. Daar kunt u die omruilen 
voor een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 19 
maart, 12:00 uur. Vergeet uw identiteitsbe-
wijs niet!

Voor u laten stemmen? 
Regel een Volmacht
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen 
stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig.

•  Onderhandse volmacht: 
invullen op uw stempas

U kunt iemand anders voor u laten stemmen 
die in uw eigen gemeente woont én kiesge-
rechtigd is. Dat heet onderhands machtigen. 
Vul op de achterkant van uw stempas het vol-
machtgedeelte in en plaats uw handtekening. 

Geef dan de stempas én een kopie van uw 
legitimatiebewijs mee aan de kiezer die voor 
u gaat stemmen.

• Schriftelijke volmacht
U kunt een kiezer uit een andere gemeente 
voor u laten stemmen. Vraag dan een schrif-
telijke volmacht aan bij de receptie van de 
gemeente, of download die op www.heiloo.
nl/verkiezingen2019. Vul samen het formu-
lier in en lever het uiterlijk 15 maart in bij de 
receptie in het gemeentehuis. De gemeente 
maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt 
het op naar de kiezer die voor u gaat stem-
men. U hoeft de andere kiezer geen kopie 
van uw legitimatiebewijs mee te geven.
-  Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt 

u alleen een schriftelijke volmacht geven 
aan een kiezer uit de provincie Noord-
Holland. Voor de Waterschapverkiezing 
moet de gemachtigde in een gemeente 
binnen het grondgebied van waterschap 
Noord Holland Noorderkwartier wonen. 
Op het aanvraagformulier ziet u welke 
gemeenten hieronder vallen.

-  De kiezer die voor u gaat stemmen, mag 
per verkiezing maximaal twee volmachten 
aannemen. Deze volmachtstemmen moet 
hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uit-
brengen.

Alles weten? 
Meer weten over de verkiezingen?
 U leest er alles over op de speciale 
webpagina www.heiloo.nl/verkiezingen 2019. 
Heeft u een specifieke vraag? Bel ons dan
(tel. 072 535 6666) of stuur een mail
(verkiezingen@heiloo.nl).

Mobiel
stembureau popt op

In bejaardentehuis De Loet en 
bejaardentehuis Overkerck popt op 

20 maart een ‘mobiel’ stembureau op. 
Niet alleen de bewoners van de tehuizen
kunnen daar stemmen, ook alle andere 

kiesgerechtigden uit Heiloo: 
9:00-12:00 uur De Loet, De Loet 1

14.00-17.00 uur Overkerck,
Stationsweg 92
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Hein 
Korthouwer
CDA Heiloo

Meer betaalbare
woningen in de
regio Alkmaar

Meer betaalbare woningen in de regio Alkmaar.
Noord-Holland blijft de provincie met de laagste
provinciale belastingen.
Geef boeren en tuinders de ruimte om hun bedrijf
rendabel te houden.
Meer ondersteuning voor innovatie in het MKB.
Aanpak verbinding A8/A9 met N242 en eindelijk Aanpak verbinding A8/A9 met N242 en eindelijk 
een afslag bij Heiloo.

Gemeentebelangen Heiloo kiest 
voor sociaal, groen en duurzaam. 
U ook?

 ruimtelijke ordening Zuinig zijn op open en onaangetast landschap en laat de kust met rust!  

 wonen   Meer huur- en koopwoningen voor lagere en middeninkomens, speculatie tegengaan en nieuwbouw binnen bestaand bebouwd gebied.

 verkeer  Geen (fi nanciële) medewerking aan nieuwe afslagen van rijkswegen (A9 Heiloo) vanwege extra fi levorming en grotere onveiligheid.

 vervoer   Geen groei (nacht)vluchten Schiphol en Lelystad, meer investeren in OV zoals meer buurtbussen en verdubbelen van enkel spoor.

 economie   Overschot aan bedrijventerreinen en winkelcentra terugdringen, meer investeren in een circulaire economie en de zorg- en onderwijssector.

 landbouw    Stimuleren van (lokale) duurzame en biologische land- en tuinbouw, geen megastallen en beperken van chemische bestrijdingsmiddelen.

 recreatie   Massatoerisme aan banden leggen, toeristenoverlast voorkomen en kritisch beleid t.a.v. vakantieparken; Noord-Holland is geen Amsterdam Disney! 

 natuur    Natuur Netwerk Nederland verder realiseren, actief bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit door meer ecologische verbindingszones. 

 landschap  Strand, duinen en de binnenduinrand beschermen, zichtlijnen en open landschap behouden en de ‘verdozing en verrommeling’ tegengaan.

 milieu   Verbeteren luchtkwaliteit in Noord-Holland (TATA), beperking van de geluidsoverlast (Schiphol) en klimaatbestendige en leefbare woonomgeving.

 cultuur   In stand houden, ontwikkelen en toegankelijker maken en houden van sport- en culturele voorzieningen, cultureel erfgoed en monumenten.

 fi nancieel toezicht  Uitwassen aanbesteding en marktwerking in de zorg terugdraaien en streep door megalomane 

  projecten als algemeen belang niet is aangetoond. 

Steun Gemeentebelangen Heiloo en stem 20 maart op SP of PvdD!

Meer lezen over wat Gemeentebelangen Heiloo voor u doet? Kijk op www.gemeentebelangenheiloo.nl

U kunt op www.gemeentebelangenheiloo.nl/contact inschrijven op onze nieuwsbrief. 
Wilt u meteen op de hoogte zijn, volg ons dan via twitter gemeentebelangenheiloo@gbheiloo 
en facebook gemeentebelangen@GemBelangenHeiloo

 LAGELAAN….HOGE BOMEN WEG

Afdeling Heiloo

20 MAART 2019 VERKIEZINGEN PROVINCIALE 
STATEN EN WATERSCHAPPEN! LAAT UW STEM 
NIET VERLOREN GAAN EN GA STEMMEN!

Speerpunten vanuit het verkiezingsprogramma:

1. Het beperken van de overlast van Schiphol;
2. Het verbeteren van de luchtkwaliteit;
3. Het bouwen van meer betaalbare huur- en koopwoningen;
4. Het stoppen met nog meer asfalt;
5. Het werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen.

Ga op 20 maart stemmen 
en stem PvdA, zeker nu!

De PvdA afdeling Heiloo is trots op lijsttrekker
Adnan Tekin, die is verkozen tot groenste politicus 2018

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.noordholland.pvda.nl.
Wilt u liever persoonlijk contact? Kom dan zaterdag 16 maart om 
15.30 uur naar winkelcentrum Het Hoekstruk. Kandidaten voor de 
provincie en het waterschap zullen dan aanwezig zijn om met u in 
gesprek te gaan.
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Kapsalon Kim vijf avonden per week open 

LIMMEN - Wie overdag niet voldoende tijd heeft om naar de kapper te 
gaan, kan maar liefst vijf avonden per week terecht bij Kapsalon Kim aan 
de Schipperslaan 4h in Limmen. Op de eerste verdieping van het pand 
heeft Kim Kerssens enkele maanden geleden haar eigen kapsalon geopend.

Nieuw in het kappersvak is ze allerminst. Kim werkte geruime tijd in een 
kapsalon, waarna ze haar eigen salon aan huis opende. Intussen breidde 
haar gezin zich uit en besloot ze het kappersvak te verruilen voor een 
kantoorbaan. Echter, de passie voor het kappersvak bleef en ze miste de 
omgang met klanten. En dus opende ze in oktober vorig jaar opnieuw een 
eigen kapsalon. Kim: “Ik heb er alle liefde in gestopt om er wat moois van 
te maken. Ik ben er heel trots op.’’ Kim volgt inmiddels ook weer trainin-
gen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en technieken. 
Haar belangrijkste troeven zijn echter de openingstijden in de avond en 
het feit dat ze helemaal alleen werkt, waardoor de privacy van de klant 
optimaal gewaarborgd is. Zowel heren en dames als kinderen zijn welkom 
voor kleuren, permanenten, föhnen, knippen, enzovoort.

Wassen, knippen en drogen kost € 22,50 inclusief de verzorging die voor 
het haar nodig is. Ook kunnen mensen hun nagels laten lakken met een 
mooie Gelcolor die minimaal twee weken blijft zitten.

Kim werkt uitsluitend op afspraak. Kijk voor openingstijden en het maken 
van een afspraak op www.kapsalonkim.nl of bel: 06-40355542.

Gerrit Bruil ontwikkelaar van 
Reset Your Mind

CASTRICUM - Reset Your Mind 
is een therapie om diepliggende 
patronen en mechanismen te 
doorbreken en te veranderen. 
Die innerlijke, vaak onbewuste, 
patronen sturen het denken en 
kunnen zorgen voor stemmings-
wisselingen, ongewenste emo-
ties en onwenselijk gedrag.

Gerrit Bruil zit al 25 jaar in het 
vak als behandelaar/medium en ver-
telt er graag over: “Deze patronen 
worden vooral veroorzaakt door 
emotionele energie. Vaak houden ze 
een dagelijkse worsteling en interne 
negatieve dialoog in stand. Dit kan 
heel vermoeiend zijn en levert vaak 
ongewenst gedrag op. Er is een 
sterke samenhang tussen emoties, 
gedachten, lichamelijke klachten 
en diepere levensvragen. Kortom, 
inzicht krijgen in de ‘gebruiksaan-
wijzing’ van je eigen leven en daar 
zelf veel meer positieve invloed op 
kunnen uitoefenen.”

De methodiek is toe te passen 
voor de behandeling van gevoelens 
als bijvoorbeeld angst, onzekerheid, 
schaamte, schuld, eenzaamheid, 
verdriet, boosheid, jaloezie, onrust/
slecht slapen, traumaverwerking, 
rouwverwerking etc. Ook geschikt 
voor kinderen met uiteenlopende 
klachten (ADHD, stemmen in hun 
hoofd, woedeaanvallen etc.). Gerrit 
presenteert sinds januari bij Radio 
Castricum105.nl zijn programma 
‘Anderzijds’, waarin hij vooral inter-
views houdt met collega-behan-
delaars. Maandag 18 maart om 
20.00 uur is Bo Baden uit Bergen  
te gast.

Op woensdagavond 20 maart 
geeft Gerrit een lezing over 
‘Buitenaardse Intelligentie en het 
ontstaan van de Homo Sapiens’ 
in de Bergense vestiging van 
Bibliotheek Kennemerwaard. 
Aanmelden via: info@carlyshealth.
nl.

Ga vrijblijvend een intakegesprek 
aan en laat je informeren over Reset 
Your Mind therapie. Interesse of 
vragen? Kijk op: resetyourmind.nl.

Gerrit Bruil.       Aangeleverde foto

Acupunctuur en 
onverklaarde klachten

CASTRICUM - Binnen de wes-
terse geneeskunst zijn er veel 
onderzoeksmogelijkheden om 
de oorzaak van een bepaalde 
klacht te achterhalen. Helaas 
zijn er ook klachten die niet 
terug te brengen zijn tot een 
oorzaak of die niet binnen een 
bepaald ziektepatroon passen.

In de praktijk Tao Dao komen 
regelmatig mensen met klachten 
waar de westerse geneeskunst 
inderdaad geen diagnose voor kan 
stellen. Mensen zijn uitgebreid door 
de molen gehaald, hebben allerlei 
bloedonderzoeken gehad en zijn 
door scans gehaald, maar er worden 
geen afwijkingen gevonden. Maar 
wat is er dan aan de hand? Gelukkig 
kan de Chinese geneeskunst in veel 
gevallen uitkomst bieden.

Binnen de Chinese geneeskunst 
wordt er op een andere manier naar 
de mens en zijn klachten gekeken. 
Na een uitgebreid vraaggesprek 
over onder andere het voedings-
patroon, de nachtrust, de menstru-
atiecyclus en of er traumatische 
gebeurtenissen zijn geweest, volgt 
een pols- en tongdiagnose. Vaak 
komt er dan meer duidelijkheid 
over het ontstaan van de klachten. 
Chinese geneeskunst is een mooie 
aanvulling op de westerse genees-
kunst; daar waar de ene ophoudt 
neemt de andere het stokje over.

Voor meer informatie: Tao Dao 
Acupunctuur, Westerplein 2a/b in 
Castricum, taodao@hotmail.com, 
tel: 06-42851717.

Annemarie Visser van praktijk Tao Dao.       Aangeleverde foto

Barrelhouse en rock-’n-rollmiddag in 
de Vriendschap Akersloot

AKERSLOOT - Chuck Berry, 
Elvis Presley, Buddy Holly, 
Jerry Lee Lewis, Ricky Nelson, 
Carl Perkins, Fats Domino en 
Johnny Cash: ze komen allemaal 
voorbij tijdens de rock-’n-roll 
dansmiddag op 17 maart bij de 
Vriendschap in Akersloot. DJ 
Swinging Rocking Daddy ver-
zorgt de muziek. Toegang is gra-
tis.

Op zaterdag 22 april staat 
Barrelhouse in de Vriendschap 
met een jubileumconcert. In het 
verleden werd deze formatie zes 
keer teruggevraagd voor een toe-
gift. Akersloot is de thuisbasis van 
zangeres Tineke Schoemaker. Het 
optreden heeft de titel ‘45 Years 
on the Road’ gekregen. Dat is 
tevens de naam van het nieuwste 
album. In 2017 kreeg Barrelhouse 
de Edison Jazzism Publieksprijs 

voor hun album Almost There. 
Voorprogramma: Mannish Boy. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
Vriendschap, Novy Velzeboer of 

online via www.ikbenaanwezig.
nl. Kaarten in de voorverkoop kos-
ten € 10, op de avond zelf betaal je  
€ 12,50.

Barrelhouse geeft op zaterdag 22 april een jubileumconcert in de 
Vriendschap.          Aangeleverde foto

Aftrap Bloemendagen 2019
LIMMEN - De 67e Bloemendagen 
vinden plaats van zaterdag 4 
mei tot en met woensdag 8 mei. 
Om op de hoogte te zijn van alle 
data voor dit jaar is iedereen 
uitgenodigd om op zondag 17 
maart naar de Oude School te 
komen. Vanaf 14.00 uur is ieder-
een welkom om hier de laatste 
nieuwtjes te horen. Aansluitend 
vindt het Proeflokaal van de 
Dampegheest Bierbrouwerij 
plaats.

Deze middag worden, samen met 
de vele oude rotten in het vak, alle 
nieuwe ploegen verwelkomd die 
zich hebben opgegeven om dit jaar 
voor het eerst mee te doen. Het 
is misschien leuk om een nieuwe 
ploeg aan een bestaande ploeg te 
koppelen zodat ze op sleeptouw 
worden genomen door het gehele 
proces. Natuurlijk laten we de film 
van vorig jaar zien die gemaakt is 
door Kees Bos. Deze film bevat 
momenten van het ritsen en het 
eindresultaat van de mozaïeken. 
Ook komt de film van 20 jaar gele-
den (1999) aan bod.

We zijn trouwens nog op zoek 
naar een nieuwe filmer voor 
de Bloemendagen, die alles 
voor onze historie en die van  

Limmen vastlegt. Ook hij/zij is van 
harte welkom tijdens onze aftrap-
middag.

Dus: zondag 17 maart om 14.00 
uur in de Oude School aan de 
Schoolweg 1. Komen!

Kunnen we het maken? Nou en of!       Aangeleverde foto
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• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR
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Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl
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Heiloo
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Autorijschool

www.ladyfirst.nl
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• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering
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geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:
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Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333
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•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl
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VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

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

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

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

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

www.vrolijk-stucadoor.nl

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

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

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

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

SHOES van den Broek
Simply better walking!

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum | T 0251-650190

www.shoesvandenbroek.com

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

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

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

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

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

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

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

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

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

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

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

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

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

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

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

Als het écht lekker moet zijn!

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

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

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

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

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

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

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

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

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

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 
072 533 0439

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

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

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

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

Een afspraak is
snel gemaakt!

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.Daisy Druijven-de Jong

Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.

06-57165871

Deez Zorg biedt particuliere 
verzorging en persoonlijke 
ondersteuning aan huis. Wij zijn 
gespecialiseerd in ouderenzorg.
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'Strak' naar het strand? 

Dorssports helpt je in twaalf weken!
HEILOO - Heb jij al een paar 
jaar op rij het goede voorne-
men om deze zomer écht strak 
naar het strand te gaan, maar 
heb je ook dit jaar weer moeite 
om de motivatie te vinden? Laat 
Dorssports je in twaalf weken 
helpen aan een figuur waar je 
blij mee bent. Met een trainings-
programma én voedingsadvies 
op maat.

Trainen in kleine groepen
In de personal trainingsstudio 

van Dorssports verzorgen gecerti-
ficeerde trainers Jeroen Brouwer 
en Nick Wolven al enkele maanden 
trainingen voor kleine groepen van 
maximaal vier deelnemers. In deze 
‘Small Group Personal Trainingen’ 
werk je in twaalf weken naar een 
realistisch doel. Daarbij krijg je veel 
persoonlijke aandacht van de trai-
ner. Jeroen: “Elke week gaan we 
met de groep aan de slag. Daarbij 
zetten we in een speciale app voor 
elke deelnemer een persoonlijk trai-
ningsschema klaar. Zo kunnen we 
alle bewegingen heel gedetailleerd 
bijhouden. Dat doen we ook door 
middel van verschillende metingen 
in het programma; zowel aan het 
begin als tussentijds en aan het eind 
van de twaalf weken. Meten is ten-
slotte weten!”

Voedingsadvies
Naast wekelijks trainen in groeps-

verband, krijg je van voeding- en 
lifestylecoach Femke Broekman 
ook voedingsadvies op maat tij-
dens het traject. Femke: “Vaak zijn 
er meerdere redenen waarom het 
moeilijk is om een goede balans te 
vinden in een voedingspatroon en 
op een gezonde en verantwoorde 

manier af te vallen. Ik bied een luis-
terend oor en kijk goed naar het hui-
dige eetpatroon van de deelnemers. 
Zo kan ik goed inspelen op de juiste 
behoeftes en werken we samen 
aan een gezonde leefstijl. En dat 
‘strak naar het strand’ is natuurlijk 
bedoeld met een knipoog. Want dat 
is voor iedereen anders. Samen met 
trainers Nick en Jeroen help ik deel-
nemers in elk geval aan een figuur 

waar ze trots op zijn. Dan is het pro-
gramma voor ons geslaagd.”

Benieuwd naar alle mogelijkhe-
den? Neem dan contact met ons op 
via info@dorssports.nl. Tijdens een 
geheel vrijblijvende intake vertellen 
we je graag alles over het twaalfwe-
kentraject en natuurlijk alle andere 
mogelijkheden die Dorssports biedt. 
Kijk ook op www.dorssports.nl.

Trainers Jeroen Brouwer (l) en Nick Wolven (r) en voedingsdes-
kundige Femke Broekman. Aangeleverde foto

HEILOO - Zondag 10 maart trotseerden veel mensen de motregen om toch naar de open tennisdag 
van TV het Vennewater te komen. Zowel kinderen als volwassenen werden warm onthaald en geno-
ten van een gezellige dag. Is het niet gelukt om langs te komen maar wil je toch kennismaken met de 
tennissport, dan kun je je nog inschrijven voor de gratis 10-weekse cursus (volwassenen) of 5 lessen 
voor € 10 (jeugd). Kijk op de site www.tvhetvennewater.nl.                Foto: Gert Jan van Steenis

Gezellig drukke open dag bij TV Het Vennewater

De schaatsbaan ligt er verloren bij dit jaar.            Foto: Gertjan Zeeman

Niet schaatsen in het bos 
dit jaar...

HEILOO - Deze winter wordt 
er niet geschaatst op IJsbaan 
Heiloo.

Een teleurstellend bericht voor 
schaatsliefhebbers en de seizoen-
kaarthouders van IJsbaan Heiloo, 
maar zelfs als Koning Winter nog 
van zich laat horen, zal het niet 
mogelijk zijn een rondje te schaat-

sen op de gezellige ijsbaan in het 
bos. “Er staat al geen water meer 
op de baan. Het gaat echt niet 
meer gebeuren, helaas,” aldus 
André Harkmans namens IJsbaan 
Heiloo. Op vertoon van hun kaart  
kunnen seizoenkaarthouders gratis 
schaatsen op IJsbaan De Meent in 
Alkmaar. Deze baan is nog geopend 
tot en met 17 maart.

HEILOO - Maandagavond 11 maart heeft het bestuur van AV 
Trias, samen met burgemeester Hans Romeyn, bronzen medail-
lewinnares Lisanne de Witte in het zonnetje gezet. Ze werd na 
haar training toegesproken met mooie speeches en kreeg natuur-
lijk een bos bloemen vanwege haar prachtige prestatie bij het EK 
indoor. De kantine van AV Trias was goed gevuld met pupillen, 
ouders, de trainingsgroep van Lisanne, coach Sven Ootjers en 
andere geïnteresseerden. Ook de sponsoren van CiroPack waren 
aanwezig.      Foto: Madelon Sijsenaar. Tekst: Eline Koenz

Felicitaties voor medaillewinnares Lisanne de Witte

Clubkampioenschappen 2019 
badminton ‘t Vennewater

HEILOO - Bij badmintonver-
eniging ‘t Vennewater is afgelo-
pen weekend gestreden voor de 
clubkampioenschappen 2019. 
Twee weken geleden zijn de 
voorrondes gestart en zaterdag 
was de grote finale.

Alle deelnemers begonnen in de 
ochtend met het gemengd dubbel. 
Om 12 uur was de finale, die werd 
gewonnen door Arko de Betue en 

Agnes Ranzijn. Zilver ging naar 
Edwin Verweij en Miriam Roomers. 
Daarna gingen de dubbels van start, 
hier ging de finale tussen Marcel 
van Beek met Edward Tan en Arko 
de Betue met Roel Oomes. Marcel 
en Edward wonnen in een spannen-
de 3-setter. Bij de dames ging het 
goud naar Agnes Ranzijn en Miriam 
Roomers en zilver naar Danielle en 
Mirjam Goode. Aan het eind van de 
dag was de finale in het onderdeel 

enkel. Sander Jensch won van Dion 
Keulen in 2 sets. Ook bij de dames 
won Agnes Ranzijn in 2 sets van 
Ellen Ranzijn.

Alle winnaars nog van harte gefe-
liciteerd! Het was een geslaagd en 
sportief toernooi zonder blessures. 
Ik hoop dat iedereen weer inschrijft 
voor 2020 en dan gaan we er weer 
een mooi toernooi van maken. 
Organisatie: Madeleine de Boer.

Henk Verdonk pakt winst
AKERSLOOT - Henk Verdonk 
junior uit Egmond aan den Hoef 
stond, na weken van afwezig-
heid door een rugblessure, weer 
aan de start. Hij wist meteen de 
winst in de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd om de Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup naar zich toe 
te trekken. 

De verwachting was dat gezien 
het slechte weer de deelnemerslijst 
op Sportcomplex de Cloppenburgh 
niet goed gevuld zou worden. Maar 
het tegenovergestelde was waar.  
Hidde Buur uit Akersloot mocht de 
ouverture van de eerste omloop op 
zijn naam schrijven, maar daarna 

was het de beurt aan de mata-
doren en had Buur af te rekenen 
met veelvoudig winnaar Henk 
Verdonk junior en broer Wim, bei-
den uit Egmond aan den Hoef, en 
Limmenaar Kay Pronk, de winnaar 
van vorige week die vond dat het 
naar meer smaakte.  

Toch moest Kay Pronk, na een 
snel opgelost pechgevalletje in de 
tweede ronde, zijn meerdere erken-
nen in de Egmonders, waarvan 
Henk Verdonk junior een klasse 
apart is. Hidde Buur wist, nadat hij 
het drietal Henk Verdonk junior, 
broer Wim en Kay Pronk had moe-
ten laten gaan, zijn vierde positie 
stevig in handen te houden tot  
aan de streep. 
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Nieuw kunstgebit?

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

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

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

 

 
Rust nu maar uit. 

Je bent bevrijd uit je lijden. 
Maar ach, wat is het zwaar, 

om van jou te moeten scheiden. 
 

Nadat wij allen afscheid hebben genomen van mijn lieve man, 
onze vader, opa en overgrootvader is hij thuis rustig 

ingeslapen 
 

Nicolaas Baltus 
-Niek- 

 

echtgenoot van Gré Baltus-Hoogeboom 
 

* Limmen, 5 januari 1935 † Limmen, 9 maart 2019 
 

 Alice en Henry 
 Margreth en Rob 
 Yvonne en Tom 
 Ronald en Antoinette 
 Astrid en Tinus 
 kleinkinderen en achterkleinkind 
Lage Weide 90 
1906 XB  Limmen 
 

Pap is thuis, alwaar wij deze dagen in familiekring samen 
willen zijn. 
 

De avondwake wordt gehouden op woensdag 13 maart om 
19.00 uur bij de “Heeren van Limmen”, Dusseldorperweg 103 
te Limmen, waarna er gelegenheid is tot afscheid nemen en de 
familie te condoleren. 
 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 
14 maart om 16.00 uur in crematorium “Waerdse Landen”, 
Krusemanlaan 5 te Heerhugowaard. 
 

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot condoleren 
in de koffiekamer van het crematorium. 

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is geweest, 
nemen wij afscheid van onze dappere

Elly Klaver-Klaver

* Heiloo † Alkmaar
   20 juli 1936    9 maart 2019

 Jaap Klaver

 Joke en Kep

 Anneke en Ton
 Maik en Anouk, Luuk, Maud

 Bart en Denise
 Anouk en Niels

 Ruud en Birgit
 Rick
 Manon en Martijn
 Niels

 René en Marleen
 Sanne en Bart, Ellie

 Ilse en Paul

 Siba  

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van Westerhout voor hun inzet en goede zorg.

Correspondentieadres:
Holleweg 29A
1851 KC Heiloo

Elly ligt in de rouwkamer van Westerhout, alwaar geen 
bezoek. Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen 
en de familie te condoleren op vrijdag 15 maart van 19.00 
tot 20.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats 
Heiloo, Holleweg 131a.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 16 maart 

om 14.30 uur in crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3 in

Schagen. Aansluitend bent u welkom in de koffiekamer.

Tevreden met wat ze had.

Met groot verdriet delen wij u mee dat onze lieve zorgzame moeder, geweldige oma 
en trotse overgrootmoeder is overleden

Tini Hageman – Dekker
weduwe van Gerard Hageman

Alkmaar, 30 april 1930 Limmen, 9 maart 2019

Heiloo:  Kees en Iris Limmen:  Mieke en Martien
  Kim en Ismael   Paul en Ella
   Kai   Finn
  Anouk en Lars  Alex en Ellen
   Nova-Bo, Jimmy-Lee Limmen: José en Mart
  Amber en Sven   Suzanne en Mark
   Levi, Fauve    Julie-Jet, Teun
Heiloo:  Rob en Ria    Remco en Stacey
  Wouter en Sanne    Tess, Bobbie
  Lotte   Sabine en Jochum
  Esmee en Carlo    Noah, ♥
  Rick Heerhugowaard:  Marcel en Sonja
      Demi en Maikel
      Sem en Jeffrey

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Zorgcentrum De Cameren 
voor de liefdevolle verzorging van onze moeder.

Mam is op haar kamer in Zorgcentrum De Cameren, Lage Weide 3 kamer 12 te Limmen, 
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 13 maart van 
19.00 uur tot 19.45 uur.
De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 14 maart om 09.00 uur in het 
yardenhuis van Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen.
Na afloop is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.

DONDERDAGOCHTEND
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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 

Mondharmonicales leer in 
een paar lessen goed spelen. 
Notenkennis is niet nodig! 
Iedereen kan het leren!  
info 06 16163045

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

Kantoorartikelen nodig?  
Even naar Primera! Het Hoek-
stuk in Heiloo. Of bezoek:  
www.primerahethoekstuk.nl

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

Aangeboden HULP IN DE 
HUISHOUDING ervaren 
schoonmaakster met goede 
referenties heeft nog tijd over 
voor u tel: 0626672531 Karina

WINKELRUIMTE TE HUUR, 
Stationsplein 3c Heiloo

ca. 28m2. Frontbreedte 2.75 
m, toilet, kitchenette. Huurpr: 
€630,- p/m ex btw. Geen ho-
reca. Info: 06-22481032  
winjan@hetnet.nl

Schildersbedrijf Limmen. 50% 
korting. Heeft nog tijd voor 
al uw schilderwerk binnen en 
buiten. Tel. 06 - 4247 9384
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Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

www.uitvaartdekker.nl

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

 

Hét administratiekantoor 
voor de zzp-er, 

eenmanszaak en vof

Bel voor gratis
intakegesprek!

brigitte@jebedrijfoporde.nl
www.jebedrijfoporde.nl

06-51649282 

’T LOO 6, 1851 HT HEILOO | KERKWEG 27, 1961 JA HEEMSKERK

HOERA, LIVERA  
BESTAAT 
50 JAAR!

TOILETTAS 
WETBAG

Reparatie kunstgebit

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

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!

\SCHOONHEIDSSALON 
HEILOO. BENEN ONTHAREN 
d.m.v. SUGARING nu € 39,95 
Schoonheidssalon Heiloo, Ken-
nemerstraatweg 269 Heiloo. 
Tel: 06 54671235   

VAN GOGH’S IRIS HOVE-
NIERS, voor al uw tuinwerk-
zaamheden, onderhoud,  
aanleg, ontwerp en  
sierbestrating. T: 06-53993115  
www.iristuinen.nl 

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

Telus telecom Heiloo, voor 
al uw reparaties smartphone 
en tablets en laptops. Tevens 
alle nieuwe toestellen ook op 
voorraad. Ook doen wij aan 
refurbished toestellen met 
24 mnd garantie, inruil altijd 
mogelijk. Kennemerstraatweg 
111. 072-7501941 Vlak achter 
het gemeente huis.

Te huur: appartement Nijver-
heidsweg 15. Tel. 0725320619   

Hometrainer verhuur voor 
fitness en revalidatie toepas-
singen. Info: Bosman Twee-
wielers Westerweg 295 Heiloo. 
Tel: 5331241 www.bosmant-
weewielers.nl

Maart roert zijn staart…. 
…maar met uw “bruikbare” 
spullen voelen wij ons niet 
bezwaard! 
 
Kom je ons team versterken? 
Voor meer informatie mag je 
mailen naar: stichtingxopx@
hotmail.nl of kom langs in 
onze winkel!

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

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

Te koop: Auping bed. In zeer 
goede staat. Gebr. wit 180 x 
200. Verstelbaar hoofdeind. 
Nieuwe matrassen. Vraagprijs 
€250,-. Heiloo. 072-7431000. 

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

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

Zondag 24 maart is er weer 
een rommelmarkt in het sport-
paleis in Alkmaar. Wij hebben 
er zin in, tot zondag!

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

Officiële pasfoto”s nodig? 
Even naar Primera! Het Hoek-
stuk in Heiloo 

AUTOWASSTRAAT CARCLE-
ANING HEILOO. Ook voor het 
totaal reinigen van uw auto. 
Nijverheidsweg 19a. Ma t/m 
vr 0800-17:00 uur. Za 0900 t/m 
12:00 uur. T:072-5320294 www.
carcleaningheiloo.nl

ZINNIG OUDER WORDEN, 
za. 30 maart van 10 tot 13.30 
In deze workshop onderzoek 
je eigen vragen over ouder 
worden. In een groep van max. 
9 mensen luisteren we naar het 
gedachtengoed van filosofen 
over dit onderwerp, schrijven 
we onze gedachten op en 
delen we verhalen. Inl/opg. 
0725332418

Voor meer info: www.uitkijkpost.nl >adverteren >verenigingspagina

excl btw
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Na 5 JAAR hebben we best wat 
versleten in de Herberg en daarom 
werd het tijd voor een opknapbeurt. 
We presenteren nu met trots onze 
opgefriste Herberg! Natuurlijk met 
dezelfde sfeer, service en kwaliteit!

De vertrouwde lunch- en dinerkaart, 
ballenbak voor de kleintjes en een 
ruimte om een borrel of bijeenkomst
te organiseren.

We zien je graag weer 
snel in Herberg Jan.

Liefs, De Herbergiers

Koffi  e met liefde gem
aakt
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AGENDA 
VOORJAAR 2019

MAART

ZONDAG PEUTER-KLEUTERDANSKIDS @ HERBERG -JANKom lekker dansen in de Herberg! Marise van fi t-Dance-Joy swingt deze zondagochtend je dag goed! Reserveer snel een plekje! Om 10:30 uur voor de peuters tot 4 en 11:15 voor kleuters vanaf 4 

24

APRIL
5
VRIJDAG  

HERBERG JAN IS JARIG5 JAAR

APRIL
 1

APRIL 

VRIJDAG DANSEN MET DJ’S 19

MAART

VRIJDAG ST. PATRICK’S DAY
Voor alle Ierland-lovers vieren wij dit jaar weer st. Patrick’s day in Herberg Jan! De Herberg kleurt groen en met de bekende Ierse Volksband UNICORN (vanaf 21:30 uur) is het feest! We hebben een speciaal Ierland menu, diverse Ierse bieren op tap en WHISKEY! 

15

VRIJ-MI-BOVRIJDAGMIDDAGBORRELVRIJDAG MET VLEUGELS  We sluiten de week weer heerlijk af bij Herberg Jan. Vanaf 16:30 hebben we gezellige live piano muziek, heerlijk bier van de tap én kippenvleugels van het huis! Proost!

We zijn jarig en trakteren. Voor alle gasten een gebakje of een amuse! Gezellig als je op visite komt! 

Lekker dansen en sjansen in de Herberg! We draaien nummers van de nineties en NU! Dus kom maar op met je moves! ;) 

MAANDAG 

IN DE HERBERG IS ALTIJD WAT TE DOEN
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RESTAURANT GRAND CAFE HERBERG JAN
Kennemerstraatweg 97, 1851 BB Heiloo, 072 - 2100 181 | info@herberg-jan.nl, www.herberg-jan.nl

Zo t/m wo tot 0:00 vrijdag en zaterdag tot 02:00 | Kom gezellig langs bij Herberg Jan!

WIJ PRESENTEREN NU MET TROTS 
HERBERG JAN 2.0!


