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Druk op het pleintje?
Wacht voor het spoor!

 HEILOO - Donderdagavond 21 
maart ontstond een gevaarlijke 
situatie bij de spoorwegover-
gang bij station Heiloo. Twee 
meisjes op de fiets raakten 
opgesloten tussen twee gesloten 
spoorbomen, terwijl er een trein 
aankwam.

Paul Dirks was getuige van het 
voorval. “De spoorbomen voor de 

trein richting Alkmaar gingen dicht. 
Op hetzelfde moment kwamen drie 
meisjes aangefietst uit de richting 
van de Pastoor van Muijenweg. 
Toen zij het spoor overstaken van 
de trein richting Amsterdam gingen 
deze bomen ook dicht. De laatste 
twee meisjes van het groepje raak-
ten opgesloten tussen twee geslo-
ten spoorbomen.” Dit kon gebeuren 
omdat het pleintje tussen de twee 

sporen vol stond met voetgangers 
en fietsers. Paul heeft samen met 
wat andere mensen die op het plein-
tje stonden de spoorbomen omhoog 
gehouden en zo konden de meisjes 
zichzelf in veiligheid brengen.

Reactie ProRail
Reacties op het Facebookbericht 

over het voorval laten zien dat veel 
mensen de spoorwegovergang als 
gevaarlijk en onoverzichtelijk erva-
ren. Navraag bij ProRail leert dat de 
overgang bij het station aandacht 
behoeft, zeker na het incident van 
vorige week. ProRail-woordvoerder 
Mercedes Grootscholten: “De over-
wegen worden zowel door fietsers 
als voetgangers gebruikt. Zodra 
een van de overwegen gesloten 
is vormt zich al snel een wachtrij. 
Als dan ook het andere overpad 
sluit maken fietsers en voetgan-
gers soms gebruik van dezelfde 
krappe opstelruimte tussen de 
overpaden. Dat is geen ideale situ-
atie en dat dit tot irritatie leidt is 
begrijpelijk. Dat zou opgelost kun-
nen worden door fietsers en voet-
gangers te scheiden en fietsers om 
te leiden via de overweg Zeeweg

“Padelbanen een  verrijking voor 
de club en Heiloo”

HEILOO - Zaterdag 23 maart 
opende wethouder Rob Opdam 
onder grote belangstelling 
de padelbanen bij TC Heiloo 
United. Drie banen, centraal 
gelegen op het tennispark, waar 
de club erg trots op is.

Wat is padel nu eigenlijk? Padel 
is een unieke racketsport met een 
eigen identiteit en cultuur. Padel 
wordt gespeeld op een padelbaan 
van 10x20 meter, met daaromheen 
wanden van glas en hekwerk. Padel 
speelt men als dubbel, 2 tegen 2. In 

het midden is een net en de punten-
telling komt overeen met die van 
tennis. Padel staat voor plezier en 
sportiviteit voor jong en oud, man 
en vrouw, beginner of prof, valide 
of mindervalide.

Voorzitter Ton Verberne: “Met het 
volgen van een clinic van één uurtje 
kan men al aardig een balletje slaan. 
De banen zijn een verrijking voor de 
club maar zeker ook voor Heiloo. 
Willem Majoor van PadelTotaal, 
bouwer van de padelbanen, is erg 
trots op het resultaat. “Per 1 janu-

ari van dit jaar moeten padelbanen 
gekeurd worden. Deze banen in 
Heiloo behoren tot de eerste, door 
de KNLTB officieel goedgekeurde 
banen in Nederland. Inmiddels 
spelen al twee padelteams van TC 
Heiloo United mee in de competitie, 
een derde team speelt bij een ande-
re padelbond mee.

Op 5, 6, en 7 juli worden bij TC 
Heiloo United de play-offs van het 
Nederlands kampioenschap padel 
gespeeld.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Wethouder Rob Opdam opent onder het toeziend oog van voor-
zitter Ton Verberne de padelbanen in Heiloo.  Foto: STiP Fotografie

KinderKunstMuseum De 
Zuidwester uit de kunst!

HEILOO - Donderdagmiddag 21 
maart was het feest bij basis-
school De Zuidwester. 

Alle 183 leerlingen hadden elk 
minimaal 3 kunstwerken gemaakt 
met het thema ‘Circus’. Iedereen 

mocht komen kijken naar de resul-
taten. En natuurlijk deden ook de 
docenten ‘lekker gek’. 

Een deel van de kunstwerken 
wordt geëxposeerd in Bibliotheek 
Heiloo en in het gemeentehuis.

Spoorwegovergang station Heiloo. Foto: STiP Fotografie

Er hing een echte circussfeer in de school.  Foto: aangeleverd

Lees verder op pagina 3

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

UIT EIGEN 
WORSTMAKERIJ: 
OVERHEERLIJKE 

KIP
GRILLWORST 
PER STUK VOOR

€ 2,50

3 BOTERMALSE

KOGEL-
BIEFSTUKJES

€ 7,95

GELDIG VAN 28 TOT EN MET 30 MAART 2019
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BouwmarktBouwmarkt
MEELGRO

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072-

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072-5051788 072072072072072072-5051788 5051788 5051788 5051788 5051788 5051788 
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Hét administratiekantoor 
voor de zzp-er, 

eenmanszaak en vof

Bel voor gratis
intakegesprek!

brigitte@jebedrijfoporde.nl
www.jebedrijfoporde.nl

06-51649282 

     HEERENWEG 138 - 1851KV HEILOO - TEL. 072 5334940     HEERENWEG 138 - 1851KV HEILOO - TEL. 072 5334940

OPENINGSTIJDEN:zondag en maandag 13.00 - 21.00 uurdinsdag, woensdag,donderdag 09.30 - 21.00 uurvrijdag 
09.30 - 21.30 uurzaterdag 09.30 - 22.00 uur

Bij besteding van 100 euro of meer ontvang 
je een goodiebag met 10 items. Bij besteding 

vanaf 200 euro win je een prijs. Op = op!

De prijzen zijn niet gering: onder meer 
sneakers, kleding voor 
mannen en vrouwen, een
horloge of iets lekkers.    

MODESHOW 30 MAART 
12.00 - 14.00 - 16.00 uur

De zomercollectie 
wordt getoond en er is een

hapje en een drankje. 

MODESHOW 30 MAART 

Bij besteding van 100 euro of meer ontvang 

zondag en maandag 13.00 - 21.00 uur
donderdag 09.30 - 21.00 uur

vanaf 200 euro win je een prijs. Op = op!

zondag en maandag 13.00 - 21.00 uur

vanaf 200 euro win je een prijs. Op = op!vanaf 200 euro win je een prijs. Op = op!

ZOMER EVENT
MODESHOW 30 MAART 

Kiezers bedankt!
Hierbij willen wij als VVD Heiloo alle 2363 inwoners van Heiloo bedanken 

die gestemd hebben op een van onze provinciale vertegenwoordigers. 
Mede door uw stem is ook in de komende periode de VVD weer verzekerd 

van een sterke bestuurlijke positie in de provincie Noord - Holland.

  H     RT
VOOR HEILOO
❤  H     RT

VOOR HEILOO

U kunt ons volgen op twitter.com/_VVDHeiloo, 
www.facebook.com/VVDHeiloo/ of via www.heiloo.vvd.heiloo.nl  
Wilt u meer weten of wilt u lid worden neemt u dan contact op met 

Brenda Bruin brenda.bruin@vvdbuch.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF 
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.
KENNEMERSTRAATWEG 189 1851 BE  HEILOO
T 072 5331818  | info@toyota-heiloo.nl | www.toyota-heiloo.nl

TOYOTA COROLLA AUTOMAAT € 30.690,-*
1.8 Hybrid First Edition 5-drs

grijs metallic, ’19, nieuw 25 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd en 
inklapbaar), climate- en adaptive cruise control, navigatiesys-
teem, parkeerhulpcamera achter, Blue-
tooth, lichtmetalen velgen 17 inch, 
mistlampen voor, in hoogte ver-
stelbare voorstoelen, CV 
met AB, touchscreen 
radio, audio-
bediening op stuur-
wiel, in hoogte en 
diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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teem, parkeerhulpcamera achter, Blue-
tooth, lichtmetalen velgen 17 inch, 
mistlampen voor, in hoogte ver-
stelbare voorstoelen, CV 

lederen stuurwiel, etc. * RIJKLAARPRIJS!

* RIJKLAARPRIJS!

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

grijs metallic, ’18, 9.848 km, ABS, VSC, TRC, 8 airbags, elektr.
ramen voor, elektr.spiegels, start/stop 
systeem, radio/AUX/USB, lichtmeta-
len velgen, Bluetooth, toerentel-
ler, CV met AB, airconditio-
ning, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, 
snelheidsbegrenzer, 
audiobediening op 
stuurwiel, parkeerca-
mera achter, multi-
mediascherm, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR
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* RIJKLAARPRIJS!
TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD € 45.350,-*
2.5 First Edition Automaat

grijs metallic, ’19 (nieuwe auto), 12 km, ABS, VSC, TRC, 9 air-
bags, elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar),
climate- en cruise control, regen- en schemersen-
sor, 4x camera rondom (panoramic view mo-
nitor), dodehoeksensor, navigatie Plus, 
smart entry, privacy glass, LED 
koplampen, LED achterlichten, 
parkeersensoren voor en 
achter, elektr.achterklep, 
18 inch lichtmetalen velgen, 
camerafunctie in binnenspie-
gel (smart rear view mirror), etc. * RIJKLAARPRIJS!

N
I
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Wclimate- en cruise control, regen- en schemersen-

sor, 4x camera rondom (panoramic view mo-
nitor), dodehoeksensor, navigatie Plus, 
smart entry, privacy glass, LED 
koplampen, LED achterlichten, 

gel (smart rear view mirror), etc. * RIJKLAARPRIJS!

Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken
> Nieuwe APK
> Onderhoud
> Benodigde reparaties/vervangingen
> Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
> Poetsen
> 30 euro brandstof
> Tennaamstellen
> Uitgebreide garantie ( > 4500 euro)

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

storm bronze metallic, ’05, 73.902 km, ABS, VSC, TRC, 9 air-
bags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd), 
climate control, cruise control, centrale 
vergrendeling met afstandsbe-
diening, navigatiesysteem, 
TREKHAAK, mistlampen 
voor, radio/cd-speler, 
voorstoelen in hoogte 
verstelbaar, etc.

O
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* RIJKLAARPRIJS!

climate control, cruise control, centrale 
vergrendeling met afstandsbe-
diening, navigatiesysteem, 
TREKHAAK, mistlampen 

voorstoelen in hoogte 
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* RIJKLAARPRIJS!

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

zilver metallic, ’16, 63.589 km, ABS, VSC, TRC, 8 airbags, 
elektr.ramen voor, elektr.spiegels, start/stop 
systeem, navigatiesysteem, radio/
AUX/USB, Bluetooth, toerenteller, 
CV met AB, airconditioning, 
in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, snel-
heidsbegrenzer, audio-
bediening op stuurwiel, 
parkeercamera achter, 
multimediascherm, etc.

O
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* RIJKLAARPRIJS!

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA COROLLA VERSO € 7.950,-* O

elektr.ramen voor, elektr.spiegels, start/stop 
systeem, navigatiesysteem, radio/
AUX/USB, Bluetooth, toerenteller, 
CV met AB, airconditioning, 

bediening op stuurwiel, 

multimediascherm, etc.
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* RIJKLAARPRIJS!

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR BOVAG-

GARANTIE6 MND

TOYOTA AYGO 5-DRS € 11.950,-*
1.0 VVT-i X-Play

rood, ’18, 5.144 km, ABS, VSC, TRC, 8 
airbags, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels, start/stop systeem, radio/
AUX/USB, lichtmetalen velgen, 
Bluetooth, toerenteller, CV 
met AB, airconditioning, 
in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, snel-
heidsbegrenzer, audio-
bediening op stuurwiel, 
parkeercamera achter, 
multimediascherm, etc. * RIJKLAARPRIJS!
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* RIJKLAARPRIJS!
TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD

rood, ’18, 5.144 km, ABS, VSC, TRC, 8 
airbags, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels, start/stop systeem, radio/
AUX/USB, lichtmetalen velgen, 
Bluetooth, toerenteller, CV 

* RIJKLAARPRIJS!
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FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

ramen voor, elektr.spiegels, start/stop 
systeem, radio/AUX/USB, lichtmeta-
len velgen, Bluetooth, toerentel-
ler, CV met AB, airconditio-
ning, in hoogte verstelbare 

S

O
N

* RIJKLAARPRIJS!
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PRIVATE LEASE
€ 245.-

S
PRIVATE LEASE
€ 245.-

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

 

  

GEPENSIONEERD 
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?! 
 
Voor een goede relatie zijn wij op zoek 
naar gemotiveerde mensen die 
gepensioneerd, of met functioneel 
leeftijdsontslag zijn en op projectbasis 
minimaal 3 dagen per week, 5 uur op 
een dag in de omgeving van Alkmaar  
huis-aan-huis lokale heffingen willen 
controleren. 

  WIJ VRAGEN: 
•  Goede communicatieve 

vaardigheden; 
• Goede beheersing van de 

Nederlandse taal; 
• Computervaardig; 
•  In bezit van auto en rijbewijs B; 
•  Minimaal 3 dagen per week à 5 

uur per dag beschikbaar tijdens 
het project. 

  WIJ BIEDEN: 
•  Een marktconform salaris; 
•  Veel vrijheid en zelfstandigheid; 
•  Flexibele werkdagen/-tijden. 
  BENT U GEÏNTERESSEERD?: 
Mail uw CV naar info@jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marijke Kuindersma, 
op telefoonnummer:  026-384 05 67. 
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in Heiloo, op de Hoogeweg. Op mijn tweede ver-
huisden wij naar de Ringweg en daar ben ik opgegroeid. Samen 
met Jeannet kochten wij als een van de eersten een huis in Ype-
stein. Twintig jaar geleden zijn wij samen met onze meiden, Mandy 
en Lianne, verhuisd naar de Ypesteinerlaan.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Haha, mijn hobby is dus mijn werk geworden. Als kind was ik gek 
op tennissen en dacht toen (hoe naïef) dat ik wel eventjes proften-
nisser zou worden. Ik sta inmiddels wel iedere dag op de tennis-
baan, niet als prof, maar als tennisleraar bij TV Het Vennewater. 
Wat scheelt het…

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Heel flauw, maar dan denk ik toch echt aan Roger Federer. Dan 
hoop ik dat hij z’n racket meeneemt, want het lijkt mij heel leuk 
om een balletje met hem te slaan en ook de mens achter de tennis-
ser te mogen ontmoeten.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Dat is voor mij toch mijn ‘brommertijd’. In die tijd reed ik op een 
Kreidler. Sleutelen, poetsen en rijden met vrienden was toen een 
hele leuke periode uit mijn jeugd.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Als ik ‘s ochtends vroeg mag lesgeven op Het Vennewater. Ik kom 
dan als eerste op het park aan en dan geniet ik hoe groen en be-
schut het park er dan bij ligt. Op mijn vrije dagen in de zomer vind 
ik het terras bij Melange7 (nu De Kamer) een heerlijke plek om te 
zitten.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Als er sneeuw valt en het blijft liggen. Dat vind ik geweldig en daar 
mag ik voor wakker gemaakt worden. Het liefst ga ik dan mijn bed 
uit om een rondje in de sneeuw te lopen.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Ik weet niet of dit een advies is dat ik ooit kreeg, maar ‘een dag 
niet gelachen, is een dag niet geleefd’. Daar geloof ik wel in.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik naast tennissen ook erg verslaafd ben aan golfen. Het liefst 
zou ik dat iedere dag willen doen, maar daar heb ik nu (nog) niet 
altijd tijd voor.

9. Wat zou je veranderen als je de burgemeester was?
Ik vind dat wij een hele goede burgemeester hebben. Het is toch 
fantastisch dat hij als burgemeester in de jury zit bij de voorstelling 
van Showhero in De Beun? Wat hij mag veranderen? Misschien nog 
eens kritisch kijken naar de paaltjes op de Stationsweg...

10. De persoonlijke vraag van Edwin Hajema:
“We hebben al zo’n tien jaar tennistraining van jou bij TV Het 
Vennewater en elke training geef je met veel enthousiasme. Hoe 
blijf je zo gemotiveerd en zorg je dat iedereen met zoveel plezier 
je training volgt?”
Allereerst vind ik mijn vak nog steeds heel erg leuk en komt het 
enthousiasme vanzelf. Daarnaast is mijn visie ook dat plezier heb-
ben een voorwaarde is om je te kunnen ontwikkelen tot een betere 
tennisser. Ik hoop dat mijn leerlingen door het plezier tijdens mijn 
lessen, ook vanzelf wat vaker gaan vrijspelen.

Ik geef de tien vragen door aan Annick Melgers. Mijn vraag 
is:
“Je bent bij mij begonnen bij TV Het Vennewater. Mijn droom om 
ooit proftennisser te worden, maak jij nu waar. Ik ben benieuwd 
hoe jouw leven er nu uitziet als beginnende proftennisster.”

Tien vragen aan...

Peter Bruin

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

Die optie wordt bestudeerd met 
de wegbeheerder in het kader van 
het Programma Hoog Frequent 
Spoorvervoer Alkmaar - Amsterdam 
(elke tien minuten een trein vanaf 
2028). Na een eerdere melding van 
een gevaarlijke situatie hebben we 
overigens aan de binnenkant van 
de overweginstallatie extra lampen 
laten aanbrengen, zodat voor wach-
tenden nog duidelijker is welk over-
pad wordt geactiveerd. Reizigers, 
fietsers en wandelaars moeten zelf 
goed opletten bij deze overpaden. 
Na activatie van de overweg gaan 
eerst de rode lampen en bellen 
aan, waarna na circa 5 seconden de 
bomen gaan dalen. Zodra de rode 
lampen en bellen aangaan, dient 
men te stoppen voor de spoorweg-
overgang en als men zich op de 
spoorovergang bevindt, deze zo 
snel mogelijk te verlaten. Als men 
ziet dat het druk is op het ‘pleintje’ 
tussen de sporen in, dan dient men 
voor het spoor te wachten om te 
voorkomen dat men opgesloten 
raakt.”

De optie om beide sporen gelijk te 
sluiten bij het naderen van een trein, 
in welke richting dan ook, zou vol-
gens ProRail de veiligheid niet ver-
beteren. “Als de overpaden steeds 
gelijktijdig zouden sluiten, ligt de 
boel nog vaker helemaal dicht. 
Reizigers die hun trein willen halen 
kunnen dan gevaarlijk gedrag gaan 
vertonen.”

Mensen moeten dus zelf goed 
uitkijken en ouders doen er goed 
aan met hun kinderen te bespre-
ken welke risico’s het doorlopen of 
doorfietsen bij de spoorovergang 
met zich meebrengt.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Lotgenoten Contactgroep 
Partnerverlies

HEILOO - Op dinsdag 2 april van 
13.30 tot 15.30 uur is er weer een 
bijeenkomst van de Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies in het 
Trefpunt in Heiloo. Het thema voor 
deze bijeenkomst is: ‘Het gemis van 
je maatje’. Hoe ga je om met het 

gemis van je maatje? Kunnen fami-
lie en/of vrienden het gemis opvan-
gen? Daarover willen we graag met 
u van gedachten wisselen. Entree 
is € 5,- incl. consumptie. Voor meer 
informatie: 072-5331297 of info@
trefpuntheiloo.nl.

Vervolg van pagina 1

Foto: Ronald Mul, Van der Borden Huur & Beheer

Blije huurders, vrolijke gezichten 
en wapperende vlaggen in Heiloo!

HEILOO - Op maandag 18 maart 
nam een aantal van de eerste huur-
ders van het Melco nieuwbouwplan 
de sleutel van hun nagelnieuwe 
huurwoning in ontvangst. Lachende 
gezichten dus, ook bij Ronald 
Mul, die namens Van der Borden 
Vastgoedprofessionals de honneurs 

waarnam. Het is altijd een feestelijk 
moment omdat aan de sleutelover-
dracht een heel proces vooraf is 
gegaan. Een spannende tijd voor 
de aspirant-huurders, vol plannen 
maken. We wensen alle nieuwe 
bewoners heel veel woonplezier 
toe!

Verkeersregelaars houden zwaar 
verkeer Stationsweg tegen

HEILOO - Sinds donderdag 21 
maart worden vrachtwagens, 
bussen en tractors geweerd uit 
de Stationsweg. Er zijn verbods-
borden voor deze voertuigen 
geplaatst.

Om het zware verkeer op de nieu-
we situatie te attenderen staan er 
verkeersregelaars op de hoek van 
de Kennemerstraatweg/Stations-
weg en de rotonde Heerenweg/

Stationsweg. De verkeersregelaars, 
die in ge huurd worden door OVD 
te Zaandam, houden het zware ver-
keer tegen en wijzen op de juiste 
omleidingsroute. Op donderdag 
werden ongeveer 10 voertuigen 
tegen gehouden en vrijdag was het 
aanmerkelijk stiller. De verkeersre-
gelaars staan voorlopig nog bij de 
Stationsweg totdat het verkeer aan 
de nieuwe situatie gewend is.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Een vrachtwagen mag de Stationsweg niet in. Een verkeersrege-
laar wijst hem de juiste weg.  Foto: STiP Fotografie
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Radio Bakker Heiloo  
Kennemerstraatweg 255, 1851 NA Heiloo, 072-5330262, www.radiobakker.nl

Kijk voor meer aanbiedingen  
op onze website:  

www.radiobakker.nl

Warmtepomp 
droger  
8 kg belading,  
energieklasse A+
€ 699,- NU  

€ 599,-

wasautomaat 
8 kg belading, 
1400 toeren  

Energieklasse A++
€ 699,- NU  

€ 599,-

Nieuw Loewe Bild 2.43 
Ultra HD, Wi-Fi smart tv 20watt soundbar 
ingebouwd Incl. radio/internetradio

Nieuw € 1499,-
OOK LEVERBAAR IN  
2.55 OLED € 2499,-

Philips 55OLED803
Ultra HD, OLED, Ambilight
NU IN PRIJS VERLAAGD
€ 1999,- NU  

€ 1799,-
Bose Soundbar 500
Compacte soundbar voor bij de TV Internet 
radio, Bluetooth, Streaming 
Radio via 6 voorkeuzetoetsen

€ 549,-
Nu € 100,- combivoordeel bij aankoop 
van soundbar en draadloze subwoofer.
Setprijs € 998,- nu € 898,-
Actie is t/m 31 maart. 
Optionele draadloze subwoofer € 449,- 
Optionele draadloze surround speakers € 349,-

Miele TDB-
230WP Warmte-
pomp droger met 8 
kg. belading. Perfect 
Dry technologie 
Energieklasse A++

€ 899,-

Miele  
WEB035WPS  
Wasautomaat met 7 kg 
belading en 1400 toeren 
WPS Water Proof System 
Energieklasse A+++

€ 979,-

Numatic  
Henry en Hetty
Zeer krachtige en robuuste 
stofzuiger. Leverbaar in di-
verse kleuren. Nu met gratis 
parketborstel twv € 29,95
€ 299,- NU   

€ 199,-

Sony KD55AF8 
OLED, Ultra HD , 
Smart TV Optimale 
weergave door OLED 
en X-Reality Pro en 
optimale geluidsweer-
gave door acoustic 
surface technologie.  

€ 2299,- NU   

€ 1999,-

Ervaar
elektriciteit
en mobiliteit

Zondag 14 April
10:00 - 16:00
Showroom Van Der Steen Autobedrijf 
De Oude Werf 4 Heiloo

Energie Expo
Hét evenement voor 
iedereen die zich wil laten 
adviseren over energie 
opwekken en omzetten 
naar mobiliteit.

Meer informatie op:
energie-expo.nl

Een initiatief van:
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Sinds 1 januari van dit jaar is Goemans Versbakkerij ook in 
Heiloo gevestigd. Met de overname van twee winkels van Bakkerij 
Kaandorp wist het bakkersbedrijf hun 8e en 9e winkel te openen. 
Alle winkels van Goemans Versbakkerij zijn gevestigd boven het 
Noordzeekanaal.

Historie
In 1954 wordt door Harry en Lenie Goemans gestart met banketbakke-
rij Goemans. In 1960 wordt het bedrijf voorgezet in Heemskerk waar 
intrek wordt genomen in een nieuwe bakkerij en winkel. In 1998 neemt 
Goemans de productielocatie de Smidse in Heemskerk over van Echte 
Bakker Leo de Jong. Aan de Smidse in Heemskerk wordt heden ten 
dage nog altijd het ambachtelijke brood gebakken. Inmiddels 3 genera-
ties verder is het bakkersbedrijf uitgegroeid tot 9 winkels.

Ambachtelijke bakkerij
Goemans Versbakkerij mag zich zeker een 100% ambachtelijke bakkerij 
noemen. Waar vele collega-bakkers het brood vervaardigen uit zoge-
naamde ‘deegpillen’, die kant-en-klaar worden aangeleverd door een 
fabrikant en door de bakker worden afgebakt, wordt bij Goemans iede-
re nacht zelf het deeg gekneed. Hierdoor heeft ieder brood zijn eigen 
smaak.
Door het zelf kneden en samenstellen van het deeg kan men bij 
Goemans veel meer ingaan op de wensen van de klant. Neem nu 
bijvoorbeeld het Toscaans brood dat verkocht werd bij Bakkerij 
Kaandorp. Vele klanten kochten dat brood om de smaak. Na de over-
name van Kaandorp door Goemans was er veel vraag naar dat brood. 
Inmiddels heeft Goemans het recept onder de knie. Dennis Goemans: 
“Wij zijn drie maanden bezig geweest om het juiste recept te vinden dat 
de smaak van het Toscaans brood van Kaandorp evenaarde. Hierbij 
hebben wij de klanten betrokken. Iedere keer als wij het recept had-
den verbeterd lieten wij de klant proeven. Zo zijn wij tot een Toscaans 
brood gekomen wat onze klanten lekker vinden.” Ook de receptuur van 
het honing-speltbrood zit de bakkers van Goemans in de vingers. Dit 
recept hebben zij overgenomen van Marc Kraakman, voormalig eige-
naar van Bakkerij Kaandorp.
De winkels aan de Kennemerstraatweg en in winkelcentrum Het 
Hoekstuk zullen binnenkort een ‘Goemanssausje’ krijgen. Verder zijn in 
beide vestigingen bekende gezichten te zien, want de winkeldames van 
bakkerij Kaandorp werken nu voor Goemans.

Op zondag 7 april is bij de productielocatie in Heemskerk aan de 
Smidse 7 van 11.00-16.00 uur een open dag. Voor kinderen zijn er aller-
lei leuke activiteiten en er worden rondleidingen door de bakkerij gege-
ven. Daniël Goemans: “Mensen kunnen veel proeven, dus kom met een 
lege maag richting Heemskerk.”
Voor basisscholen uit Heiloo bestaat de mogelijkheid om zich aan te 
melden voor een rondleiding zodat leerlingen bekend raken met de pro-
ductie van hun dagelijks brood. Via de website www.goemansversbak-
kerij.nl kunnen scholen zich aanmelden.

Goemans Versbakkerij, ooit begonnen als kleine bakkerij in 
Heemskerk, is in 65 jaar uitgegroeid tot een bloeiend en succesvol bak-
kersbedrijf. Tekst: Yvonne van Stiphout

Goemans 
Versbakkerij
Waar de klant nog centraal staat

Daniël Goemans, Marc Kraakman, Dennis Goemans en Frank Goemans. 
Dennis neemt het stokbroodje over van Marc Kraakman.

Foto: STiP Fotografie

Kennemerstraatweg 506, 1851 NH Heiloo
Telefoon: 072-5331157 en

winkelcentrum Het Hoekstuk 12, 1852 KX Heiloo
Telefoon: 072-5336609 - Website: www.goemansversbakkerij.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

Nieuwe tentoonstelling Historische 
Vereniging Heiloo over De Die

HEILOO - Aan de oostkant van 
Heiloo ligt een veenriviertje, De 
Die. De Die vormt de kern van 
een cultuurhistorisch erfgoed 
en prachtig natuurgebied. 

Hoewel het gebied zo dicht bij 
het dorp ligt, is het maar bij wei-
nig mensen bekend. Reden te meer 
voor Historische Vereniging Heiloo 
om aan dit bijzondere gebied een 
nieuwe tentoonstelling te wijden. 
Door middel van oude kaarten van 

het gebied en maar liefst 42 foto’s 
gemaakt door leden van de Heilooër 
Amateurfotografenvereniging 
(HAF) worden bezoekers meegeno-
men door het gebied.

Daarnaast wordt in de filmzaal 
van het Historisch Museum een pre-
sentatie gehouden, waarin u meer 
te weten komt over de geschiedenis 
van het mooie gebied rond De Die. 
Heel bijzonder zijn hierbij de lucht-
opnames, waarbij een overzicht 
wordt getoond van het gebied vanaf 

de Limmertocht tot aan de Heilooër 
Tolweg.

Vanaf zondag 31 maart is de ten-
toonstelling te bezichtigen door 
publiek. De presentatie over ‘De 
Die’ begint die dag om 14.30 uur. De 
tentoonstelling is verder geopend 
op zondagen van 14.00-17.00 uur en 
verder op dinsdagavond van 19.00-
21.00 uur en zaterdags van 14.00 
-17.00 uur.

De Die nabij de Kanaalweg in zuidelijke richting. Foto: Jaap de Graaf

COLUMN
Sinds enkele weken staan langs de 
Vennewatersweg borden met de 
mededeling: Heiloo werkt aan uw 
conditie. De weg is tijdens het werk 
aan de ondertunneling voor alle 
verkeer afgesloten. U zult moeten 

omrijden of omlopen waardoor u 
langer onderweg bent. Prima voor 
uw conditie toch? Die kilocalorieën 
van uw eitje en croissantje van het 
ontbijt zijn er zo weer af.

Als ik de gemeente Heiloo was, 
had ik de slogan ‘Heiloo werkt 
aan uw conditie’ en die van ‘U 
kunt ook omrijden’ gecombineerd, 
dan promoot je pas echt conditie-
verbetering. Stuur fietsers vanaf 
de rotonde bij Texaco via de 
Ypesteinerlaan om heel Ypestein 
heen, om via de Kanaalweg en de 
Kennemerstraatweg Winkelcentrum 
‘t Loo te bereiken, hup 200 kilocalo-
rieën eraf. Of zet zo’n conditiebord 

neer in Limmen en stuur fietsers 
via Maria Ter Nood, de Zanddijk en 
Egmond-Binnen naar het Hoekstuk. 
Dan zijn die lamsbout plus die vier 
glazen wijn van gisteravond ook 
weer verbrand.

In de auto moet je ook omrijden, 
maar daar val je niet van af. Tip voor 
de gemeente: geef alle automobilis-
ten gedurende de werkzaamheden 
een gratis abonnement voor de 
sportschool.

Handige jongens bij de gemeente om 
verkeershinder als een voordeel te 
verkopen.

Conditie

Dick de Scally

Ciconia Consort in Witte Kerk
HEILOO - Het Ciconia Consort 
o.l.v. Dick van Gasteren treedt 
op zondagmiddag 7 april voor de 
derde maal op in de Witte Kerk. 
Aan het concert wordt medewer-
king verleend door mezzospraan 
Karin Strobos. In ‘Rheingold’ 
verhaalt het Ciconia Consort 
over de Heinzelmännchen, de 
Nibelungen, de muizentoren van 
Bingen en natuurlijk de Loreley.

De Rijn was in de 19e eeuw inspi-
ratiebron van talrijke sprookjes, 
literaire werken en muziek. Als eer-
betoon aan Wagner, wiens levens-
werk ‘Der Ring des Nibelungen’ 
aan het Rijngoud is gewijd, brengt 
mezzosopraan Karin Strobos zijn 
`Wesendoncklieder’. Ook andere 
componisten hebben Rijnverhalen 
getoonzet. Mendelssohn begon in 
1846 een opera over de Loreley 

maar stierf voordat hij het werk kon 
voltooien. Reinecke schreef onder 
andere ‘Der Ritter vom Rhein’. Van 
Bruch, die de opera ‘Die Loreley’ 
componeerde, brengt het Ciconia 
Consort zijn prachtige strijkoctet.

Het Ciconia Consort, in 2012 
opgericht, bestaat uit toonaange-
vende jonge musici die hun sporen 
reeds hebben verdiend op natio-
nale en internationale concoursen 
en/of concertpodia. Het strijkor-
kest, dat onder leiding staat van 
Dick van Gasteren, mag gelden 
als de crème de la crème van het 
jonge Nederlandse muziekleven. 
Hoewel naar de hoogst haalbare 
kwaliteit van musiceren gestreefd 
wordt, staan enorme speelvreugde 
en intensief en energiek musiceren 
altijd voorop.

Karin Strobos debuteerde in mei 
2011 bij De Nationale Opera als 
Octavian in ‘Der Rosenkavalier’ 
van Strauss. Het succes was groot 
en iedereen wist haar vanaf toen te 
vinden. Momenteel behoort ze tot 
de vaste cast van de Opera van het 
Duitse Essen. Karin Strobos, win-
nares van de Grachtenfestivalprijs 
2011, trad op als soliste bij diverse 
gerenommeerde orkesten. Naast dit 
alles is ze een enthousiast recital-
zangeres.

De toegangsprijs is €15 / €7 (jon-
geren), consumptie inbegrepen. Het 
concert begint op zondag 7 april om 
15.00 uur. Reserveren: www.concer-
tenwittekerk.nl, of e-mail: info@con-
certenwittekerk.nl, tel: 06-45184525. 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar in de 
kerk.
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Woonoppervlakte : 159 m²  Kamers : 5
Inhoud : 659 m³  Bouwjaar : 1970

Woonoppervlakte : 98 m²  Kamers : 3
Inhoud : 374 m³  Bouwjaar : 1930

Woonoppervlakte : 143 m² Kamers : 7
Inhoud : 425 m³  Bouwjaar : 2001

Woonoppervlakte : 195 m²  Kamers : 5
Inhoud : 734 m³  Bouwjaar : 1976

Woonoppervlakte : 84 m²  Kamers : 5
Inhoud : 379 m³  Bouwjaar : 2018

Woonoppervlakte: 181 m² Kamers: 8
Inhoud: 807 m³ Bouwjaar: 1951

HEILOO: MIDDELHOF 16 HEILOO: JAN SCHUIJTLAAN 26 HEILOO: AMBACHTSWEG 30 

HEILOO: KENNEMERSTRAATWEG 213 HEILOO: OUDBURGERLAAN 61 HEILOO: DE WILDTLAAN 44

OPEN HUIS 

30 MAART

VRAAGPRIJS: € 535.000,- K.K

VRAAGPRIJS: € 419.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 390.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 660.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 315.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 819.000,-- K.K.

Voor alle deelnemende woningen zie www.vosmakelaardij.nl • Tel. 072 - 5331895

van 11.00 uur 
t/m 15.00 uur

Modern en luxe afgewerk-
te, ruime eengezinswoning 
op een rustige locatie in de 
kindvriendelijke wijk Bae-
tenburg aan de zuidwest-
zijde van Heiloo nabij zeer vele voorzieningen.
De woning heeft o.a. een lichte, tuingerichte woonkamer met 
mooie tegelvloer (antraciet), een luxe, moderne keuken met 
werkeiland en grote kastenwand met diverse apparatuur, maar 
liefst 5 slaapkamers, een besloten achtertuin op het zuiden en 
een aangebouwde berging met vliering. 
De woning heeft een uiterst gunstige ligging nabij bijvoorbeeld 
scholen, sportvoorzieningen, winkelcentrum en NS-station. En, 
ligt op ca 15 fietsminuten van het strand en de duinen van 
Egmond.

TE KOOP 

HEILOO  
BAETENBURG 146

* woonoppervlakte ca 122 m2
* Inhoud ca 404 m3
* Perceeloppervlakte 134 m2

VRAAGPRIJS € 337.500,= kk

ZATERDAG 30 MAART 
van 11.00 tot 15.00 uur OPEN 

HUIS
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culturele 

agenda

van Heiloo

THEATERBENDE-
HEILOO MAYDAY...
MAYDAY

Absurdische rampentraining voor 
stewardessen. Als dit maar goed 
afloopt! Bijzondere voorstelling vanaf 
8 jaar. Aanvang 15.15uur en 20.15 uur 
in Theater de Beun Willibrordusweg 
2. Kaarten a € 10,00 bij Bruna ’t Loo, 
Primera het Hoekstuk en via www.
theaterbende-heiloo.nl

❯ THEATERBENDE
 www.theaterbende-heiloo.nl

13
apr

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

JOHANNES PASSION 
– J.S. BACH
Paasklassieker door Oratori-

umkoor Heiloo met diverse solisten en 
barokorkest Cappella Maria Barbara.

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

06
APR

FRANK GROOTHOF 
MEETS CAECILIA
De spannende sprookjeswe-

reld van Peer Gynt komt tot leven met 
de muziek van Edward Grieg.

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

07
APR

FILIP JORDENS – 
HOMMAGE À BREL
Een meesterlijke ode aan de 

grootmeester van het Franse chanson.

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

13
APR

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN 
– CABARET MARTIJN 

DE KONING MET “KONING 
VAN DE DIEREN”
Dieren speelden altijd al een grote rol 
in de shows van Martijn Koning. Hij is 
scherp, heeft originele invallen, wisselt 
persoonlijke en algemene observaties 
lekker af! Aanvang 20.15 uur

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

29
mrt

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN 
– MUZIEK. KRAAY-

ENHOF, JANSEN, VAN VEEN 
MET BRAKLAND  
Van de licht klassieke harmonieën 
van de Amerikaan Newman naar de 
door Grainger bewerkte oude Engelse 
folksongs voor piano. De muziek wordt 
zowel in oervorm als in eigentijdse 
arrangementen uitgevoerd en van a 
capella tot puur instrumentaal. 
Aanvang 20.15 uur. 

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

04
apr

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN 
– MUZIEK. BERTOLF  

MET SOELAAS
Bertolf speelt muziek van zijn nieuwste 
album en de allermooiste liedjes van 
z’n vorige platen. Al dit fraais wordt 
aangevuld met songs van zijn muzi-
kale helden zoals Paul McCartney, 
Bob Dylan en Paul Simon. Aanvang 
20.15 uur. 

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

05
apr

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN 
– CABARET. BEUVING 

NEDERKOORN MET “LEU-
KER KUNNEN WE HET NIET 
MAKEN”
Cabaretiers Jan Beuving en Patrick 
Nederkoorn duiken voor u in de klein-
ste letters en de grootste valkuilen van 
onze belastingdienst, maar leggen ook 
de liefde bloot achter al die bureaucra-
tie. Aanvang 20.15 uur

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

10
apr

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

MILLE STELLE 
Mille Stelle zet musical Annie 
op de planken! Aanvang 30 
maart 19.30 en 31 maart 
14.00 uur. 

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Kaarten reserveren; maasnijs@hotmail.com

30
31
mrt

en

FILM
Film Cinescoop – 
“Bohemian Rhapsody”- zo 31 
maart t/m wo 3 april 2019

❯ THEATER DE BEUN Lid worden; 
info@cinescoop.nl

31
mrt

03
apr

t/m

Groep acht Willibrordschool 
bakt pannenkoeken

HEILOO - Vrijdag 22 maart, op 
Nationale Pannenkoekendag, 
bakten leerlingen van groep 
acht van de Willibrordschool 
pannenkoeken voor de bewo-
ners van Magenta Zorg. Onder 
leiding van juf Richelle Deen 
kwam de hele klas naar het 
gebouw in Nieuw Varne om de 
bewoners eens lekker te ver-
wennen.

Bij iedere huiskamer in het 
gebouw is een keuken; daar bakten 
de kinderen in kleine groepjes de 
pannenkoeken. Later op de dag gin-
gen de leerlingen aan tafel met de 
bewoners om gezamenlijk te eten.

Groep acht van de Willibrord-
school is vaker aanwezig bij 
Magenta Zorg. Twee keer per 
maand bezoekt de groep Magenta 
Zorg om met de bewoners te bewe-
gen. Hierdoor ontstaat een win-
winsituatie. De bewoners hebben 
meer activiteiten en de kinderen 
zijn maatschappelijk bewust bezig. 
Niet alleen de kinderen bezoe-
ken de bewoners, nee, als er op de 
Willibrordschool door alle leerlin-
gen een theatervoorstelling wordt 
opgevoerd, komen de bewoners van 
Magenta Zorg naar de school om te 
kijken.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Preek van de leek:
onderwijs in Burkina Faso

HEILOO - Voor de derde keer dit 
voorjaar organiseert ‘Rondom 
de Waterput’ op zondag 31 
maart om 16.00 uur de ‘Preek 
van de leek’ in de Witte Kerk 
van Heiloo. Spreker op deze 
zondag is Yvonne Zomerdijk uit 
Limmen.

Naast haar werk als docent 
pedagogisch werk bij het Horizon 
College, is Yvonne voorzitter 
van Stichting WOL (Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking 
Limmen). Deze stichting steunt al 
zo’n 30 jaar onderwijsprojecten in 
Burkina Faso. Yvonne zal spreken 
over haar gedrevenheid en motiva-
tie om deze vriendschapsband met 
mensen uit een totaal andere cul-
tuur met succes voort te zetten.

Voor Yvonne vraagt onderwijs 
aan meisjes speciale aandacht. Door 
een vraag van leerlingen van het J.P. 
Thijsse College in Castricum werd 
Yvonne zich bewust van de pro-
blematiek van meisjes op de mid-
delbare scholen in Burkina Faso. 
Veel meisjes verlaten voortijdig de 
school. Een van de redenen is ver-
zuim tijdens de menstruatieperiode, 
omdat zij niet de beschikking heb-
ben over deugdelijk maandverband. 
In haar ‘preek’ zal Yvonne vertellen 

over een nieuwe aanpak, en hoe 
steeds weer inspiratie en oplossin-
gen gevonden worden om de ont-
wikkelingsproblematiek hier aan te 
pakken.

Wie meer wil weten over het 
maandverbandproject kijkt op 
www.vastenactie.nl onder ‘Projec-
ten’; scroll naar ‘Wasbaar maand-
verband vergroot het schoolsucces 
van meisjes in Burkina Faso’.

Aansluitend aan de preek van 
Yvonne is er, onder het genot van 
een drankje, gelegenheid om na te 
praten of om mooie bronzen beel-
den en andere kunstnijverheid uit 
Burkina Faso te bewonderen en 
wellicht te kopen. De opbrengst 
daarvan is bestemd voor het maand-
verbandproject.

Bij de uitgang kan een vrijwillige 
bijdrage worden gegeven voor Rond 
de Waterput.

Yvonne Zomerdijk. Foto: aangeleverd

Top 2000 Eensgezindheid & Friends
In Concert

HEILOO - Op zaterdag-
avond 6 april presenteert 
Eensgezindheid in Cultureel 
Centrum De Strandwal te Heiloo 
een concert dat helemaal in het 
teken van de Top 2000 staat. De 
Top 2000 is een van de grootste 
radio-, televisie- en muziekeve-
nementen van Nederland.

Tijdens het avondvullende 
programma kunt u genieten van 
bekende nummers van o.a. Tom 
Jones, Led Zeppelin, Adele, Simon & 
Garfunkel, Robbie Williams en vele 
anderen. Naast het optreden van 
Eensgezindheid onder leiding van 
Frank Bollebakker treden er ook 
enkele regionale artiesten op zoals 
Sanne Mallant, bekend van onder 
andere The Voice of Holland. Met 
een repertoire dat zowel pop, musi-
cal, kleinkunst en klassiek omvat, 
is Sanne een veelzijdige zangeres te 
noemen. 

Met haar warme en mooie 
stem is ze in staat om mensen te 
raken. Tijdens dit concert zingt zij 

het mooie Italiaanse lied Con te 
partirò. Dit nummer zong zij tij-
dens The Voice in een versie van 
Bocelli onder de titel Time To Say 
Goodbye. Ook de speciaal voor dit 
concert samengestelde coverband 
van Muziek- en Dansschool Heiloo 
levert een bijzondere akoestische 
bijdrage met enkele hits uit de Top 
2000.

Tickets
Tickets kosten slechts € 7,50 per 

persoon, kinderen tot en met 12 jaar 
hebben vrij toegang. Tickets zijn op 
6 april vanaf 19.00 uur tegen contan-
te betaling af te halen aan de ingang 
van de concertzaal van Cultureel 
Centrum De Strandwal aan De 
Olvendijk 2 te Heiloo. Het concert 
begint om 20.00 uur en duurt tot 
circa 22.15 uur. Daarna is er nog een 
gezellige nazit mogelijk tot 23.00 
uur. Als u zeker wilt zijn van een 
toegangsbewijs, reserveer dan tijdig 
via www.mv-eensgezindheid.nl.

V.l.n.r.: Ingrid (moeder van Joëlle), Elin en Joëlle.  Foto: STiP Fotografie

Sanne Mallant  Foto: aangeleverd

Spiritualiteit en Geloofsverdieping
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Oriëntatie nu

ook via

videogesprek

Huis kopen? De
beste keus maak je
met een goede
voorbereiding. 
Tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 30
maart zijn wij van 10.00 tot 14.00 uur geopend in
Alkmaar (Robonsbosweg), Castricum (bij Teer
Makelaars) en Heerhugowaard.

Online voorbereiden doe je via
Rabobank.nl/wonen

De lente komt er 
weer aan! Het 
perfecte moment 
voor een nieuwe 
zonnebril. 

Gratis*

zonnebril 
op sterkte
*Bij aankoop van 
  een complete bril

Opticien 
Optometrist 
Contactlensspecialist

Stationsplein 24  1851 LN Heiloo   
Tel: 072 533 12 75   www.zonneveldoptiek.nl
Gratis parkeren in de parkeergarage
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Foto en tekst: Paul Dirks

HEILOO - Bij station Heiloo is een NS watertappunt geïnstal-
leerd. Reizigers hebben nu gratis toegang tot drinkwater. Het 
watertappunt staat aan de westzijde van het station, tegenover 
Kuyper & Blom.

NS is gestart met de aanleg van drinkwatertappunten op 200 
stations in Nederland. Met dit initiatief wil NS het drinken van 
kraanwater verder stimuleren en daarmee ook direct bijdragen 
aan het verminderen van zwerfafval. Het faciliteren van een 
gezonde en duurzame levensstijl vindt NS belangrijk.

Watertappunt station Heiloo

VVD blijft de grootste in Heiloo
Uitslag verkiezingen Provinciale 

Staten en waterschappen
HEILOO - Op 20 maart ging Nederland, en dus ook Heiloo, naar 
de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en 
waterschappen.

Provinciale Staten
Met een opkomstpercentage 

van 66,96% is er sprake van een 
hoge opkomst. In 2015 was de 
opkomst slechts 53%. Voor de 
verkiezing van de Provinciale 
Staten zijn er 12.393 stemmen uit-
gebracht.

De top 5 ziet er als volgt uit:
19% VVD
14,1%  GroenLinks
13,7%  Forum voor Democratie
10,6%  D66
10,4%  PvdA

Waterschappen
Bij de verkiezingen voor de 

waterschappen lag het percen-
tage iets lager, maar het opkomst-
percentage van 63,95% is nog 
steeds hoog. Er zijn 11.951 stem-
men uitgebracht in Heiloo.

De top 5:
26%  Groen, Water & Land
17%  VVD
14%  PvdA
12%  Water Natuurlijk
12%  CDA

Vakantie BSO Kits Oonlie
HEILOO - Vakantie is feest! 
Niets hoeven en lekker kunnen 
doen waar je zin in hebt. Maar 
ook in de vakantie is het leuk 
om met leeftijdsgenoten op te 
kunnen trekken. Tijdens de 
meivakantie staan alle activitei-
ten op de BSO van Kits Oonlie 
in het teken van “Ik en mijn 
gezondheid”. Het volledige acti-
viteitenprogramma vindt u op 
de website van Kits Oonlie.

Voor alle kinderen zijn er ver-
schillende vakantiepakketten moge-
lijk, waarbij er gekozen kan worden 
voor opvang voor iedere vakantie, 6 
weken vakantie of flexibele afname. 
Heeft u eigenlijk geen opvang nodig, 
maar vindt u het leuk om uw kind 
mee te laten genieten van de acti-
viteiten, dan kunt u uw kind(eren) 
ook per dag, week of vakantie aan-
melden. Kortom, alles kan!

Meer informatie of uw kind(eren) 
deze vakantie nog inschrijven voor 
één of meerdere dagen? Neem 
gerust contact op met de centrale 
administratie van Kits Oonlie 072-
5323576, info@kits-oonlie.nl.Tijdens de vakantie zijn er diverse vakantiepakketten voor de 

kinderen. Foto: aangeleverd

Verduurzaamd kantoor in gebruik

Eerste werkdag voor Kennemer 
Wonen en Landschap Noord-Holland

HEILOO - Vanaf maandag 25 
maart is het kantoor aan de 
Schuine Hondsbosschelaan ‘be-
woond’. Kennemer Wonen en 
Landschap Noord-Holland ver-
huisden afgelopen weekend naar 
het duurzame kantoor. 

Vandaag beginnen de medewer-
kers aan hun eerste werkdag in 
Heiloo. In één jaar werd het pand, 
eigendom van Kennemer Wonen, 
volledig gerenoveerd tot een ener-

gieneutraal kantoor. Dick Tromp, 
directeur-bestuurder van Kennemer 
Wonen: “Een grote wens voor beide 
organisaties gaat hiermee in vervul-
ling: een volledig energieneutraal en 
duurzaam pand met een passende 
uitstraling. Een bestaand pand dat 
wordt hergebruikt voor gezamenlij-
ke huisvesting, midden in het werk-
gebied.”

Duurzaamheidsmaatregelen
Het kantoor is volledig energie-

neutraal door plaatsing van zon-
nepanelen, een lucht-water warm-
tepomp, extra zware isolatie en 
triple glas. Het pand is afgesloten 
van aardgas. Er is gekozen voor 
natuurlijke energiebronnen, mini-
maliseren van het waterverbruik 
door waterbesparend sanitair en 
kranen en het gebruik van ledver-
lichting met sensoren. Het pand 
past uitstekend bij de ambities 
van beide organisaties. “Door één 
pand met elkaar te delen, is er geen 
tweede kantoor nodig. Dankzij de 
gedeelde kantine, receptie en ver-
gaderruimten besparen we ruimte 
en geld. Het is een fijne plek in het 
groene Heiloo die medewerkers 
uitnodigt om te kiezen waar zij 
prettig werken. Een kantoor waar 
we samenwerking en verbinding 
stimuleren, wat de dienstverlening 
naar onze klanten, samenwerkings-
partijen en omgeving ten goede 
komt,” aldus Ernest Briët, direc-
teur van Landschap Noord-Holland.

Officiële opening
Medio juni wordt op feestelij-

ke wijze de officiële opening van 
het kantoor gevierd met samen-
werkingspartners. Ook de direct 
omwonenden worden hiervoor uit-
genodigd, omdat zij de afgelopen 
periode veel om en met het pand 
hebben zien gebeuren. Het thema 
Duurzaamheid zal die dag centraal 
staan. Wilt u meer weten over het 
kantoor? Kijk op www.kennemer-
wonen.nl/duurzaamkantoor.

Het duurzame kantoor aan de Schuine Hondsbosschelaan 45 in 
Heiloo.   Foto: aangeleverd

Voorjaarswandeling Noorderneg
HEILOO - Zomertijd! De klok 
gaat de laatste zondag van 
de maand een uur vooruit, 
we kijken uit naar de lente. 
is die lente al zichtbaar? Wie 
benieuwd is, kan daar met IVN-
natuurgidsen van de gidsen-
groep Heiloo naar op zoek in de 
Noorderneg in Heiloo. En mis-
schien, er gaan geruchten dat hij 

er zit, zien we ook de ijsvogel in 
een blauwe flits voorbijschieten.

Zin in een wandeling door een 
verstild Heiloo? Zin om de vogels in 
de vroege ochtend te horen zingen 
en fluiten? Kom dan zondagoch-
tend 31 maart om 10.00 uur naar 
de parkeerplaats van zwembad Het 
Baafje, De Omloop 11 in Heiloo. 

Als u een verrekijker heeft is het 
goed om die mee te nemen. Stevig 
schoeisel is aanbevolen. Een dona-
tie (richtlijn 2,50 euro) wordt op 
prijs gesteld. Voor nadere inlich-
tingen kunt u mailen naar IVN-
Heiloo@hccnet.nl, of bellen naar 
072-5325110; kijk ook eens op www.
ivn.nl/nkl/.

Het was een komen en gaan bij het mobiele pop-upstembureau 
in De Loet. Foto: STiP Fotografie
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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

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

WEEK
AANBIEDING

MEENEMEN
MAALTIJDSALADE 

CARPACCIO
wordt geserveerd 

met friet,  stokbrood, 
kruidenboter en salade. 

€ 14,50

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

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

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’
2-GANGEN ASPERGEMENU

€ 20,95

Weekmenu 3 gangen e 28,50

1e & 2e Paasdag 

Brunch  
voor de hele familie

NIEUW
!

THEATERBENDE HEILOO   za 13 APRIL in de BEUN  (€10,-)
Kaartverkoop: www.theaterbende-heiloo.nl en Primera het Hoekstuk en Bruna bij het Loo

TWEEDE PAASDAG IN  
DE CULTUURKOEPEL  
HIGH WINE MET  
DEBUSSY EN PROKOFJEV 
Bij aanvang heten Keuken met Karak-
ter & WijnDijck u welkom met een glas 
prosecco. Tussen de gerechten door 
kunt u luisteren naar Cellosonates van 
Debussy en Prokofjev, gebracht door 
Hanneke Rouw (cello) en Masha Gal-
perina (piano). Tijdens de uitvoeringen 
wordt niet geserveerd, zodat u ten vol-
le van de muziek kunt genieten.

MENU
inclusief drie mooie 

glazen wijn
Voorgerecht:

Salade van 
lamsham

Hoofdgerecht:
Zalm & asperges 
met hollandaise-

saus & aardappel-
garnituur
Dessert:

Sticky worteltaart 
met karamelijs

Koffie met 
paaseitjes

Kaarten: € 42,50 via www.cultuurkoepelheiloo.nl of
bij het VVV-kantoor op Landgoed Willibrordus

• H e i l o o e r     L i m m e r •

lente-EDITIE

ZATERDAG 15 OKTOBER VANAF 14 .00
stempelkaart :  €2 , 50  |  bockb i er  €3 , -  p er  glas  ( 20  c l . )

zaterdag 13 april 2019 vanaf 14:00 uur
zondag 14 april 2019 vanaf 14:00 uur

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

Wijn-spijsavond Vrijdag 29 maart
EEN 4 GANGENDINER MET 
HEERLIJKE BIJPASSENDE WIJNEN

 ‘Big Mac’ van gerookte zalm, blini, crème fraiche en kaviaar
****

Hollandse asperges met coquilles  
en hollandaisesaus

****
Lam met een kruidenkorst, rode 

wijn-tijmsaus en gegrilde groenten
****

Chocolade droom, een hemelse verrassing 
van chocolade

All-in prijs 
€ 49,50

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

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

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 
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Gegrilde zwaardvisfilet 
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Hollandse garnalencocktail
€ 5.50

***
Zeebaarsfilet met basilicumsaus

€ 16.50
of

Lamsbiefstuk met 
honingtijmsaus

€ 16.50
***

Bokkepootjesijs met slagroom
€ 4.75

 

GRATIS THEORIEBEGELEIDING
MELD JE VANDAAG NOG AAN!

Tel. 06 - 42 72 42 54

f
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JOHANNESPASSION KOOR 
HEILOO

ZATERDAG 6 APRIL 2019
CULTUURKOEPEL HEILOO 
KENNEMERSTRAATWEG 464

TOEGANG €27,50/€35,00 
AANVANG 19.30, ZAAL OPEN 18.30

WWW.ORATORIUMKOORHEILOO.NL

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

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandag 
1 april 2019 om 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom. 

Naast de vaste punten staat op de 
agenda

HAMERSTUKKEN
- Vaste aanstelling griffier 
-  Begrotingswijziging en financiering 

Veilig Thuis 2019
-  Herziene Gemeenschappelijke 

Regeling VVI 
-  Wijziging Gemeenschappelijke 

  Regeling en Algemene Verordening 
RAUM

-  Besteding financiële vergoeding door 
raadsfracties 2018

- Instructie voor de griffier gemeente 
Heiloo

BESPREEKSTUKKEN
-  Bestemmingsplan Westerweg 338a 

Heiloo

> Meer informatie
De stukken staan op www.heiloo.nl/
vergaderkalender. De stukken liggen 
tot en met dinsdag 2 april op werkda-
gen ter inzage bij de informatiebalie in 
de hal van het gemeentehuis en in de 
openbare Bibliotheek. 

Gehandicaptenparkeerplaats

-  Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een gehandicaptenpar-
keerplaats op kenteken te realiseren 
aan de Loet 1 te Heiloo. Het besluit 
ligt vanaf 27 maart 2019 zes weken 
ter inzage bij de informatiebalie in 
het gemeentehuis. U kunt tegen het 
besluit bezwaar maken. Zie hiervoor 
de tekst “Bezwaar maken”.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Breedelaan 8, vergroten woning 

(dakverhoging), ontvangstdatum 21 
maart 2019 (WABO1900491);

-  Kennemerstraatweg 269, plaat-
sen dakkapel (voordakvlak), 
ontvangstdatum 20 maart 2019 
(WABO1900484);

-  Kennemerstraatweg 426 en 428, 

vernieuwen en vergroten dakkapel-
len (voordakvlak), ontvangstdatum 
19 maart 2019 (WABO1900483);

-  Nijverheidsweg 8, plaatsen van 2 
vlaggenmasten, ontvangstdatum 20 
maart 2019(WABO1900486).

Verleende vergunningen
-  Kennemerstraatweg 269, bouwen 

veranda in de achtertuin, verzonden 
15 maart 2019, (WABO1900266);

-  Kennemerstraatweg 299, plaatsen 
erfafscheiding, verzonden 19 maart 
2019, (WABO1900443);

-  Ringelwikke 1 t/m 12, bouwen 12 
schuurwoningen, verzonden 20 
maart 2019, (WABO1802069);

-  Schuine Hondsbosschelaan 45, 
wijzigen voorgevel (toevoegen naam 
kantoorpand), verzonden 15 maart 
2019 (WABO1900146).

U kunt tegen deze besluiten bezwaar 
maken. Zie hiervoor de tekst ‘Bezwaar 
maken’. 

Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op

Raad en (raads)commissies Bouwen en wonen

Burgerlijke stand 
tot en met 19 maart 2019

Geboren
Tijn Zonneveld z.v. S. Zonneveld en 
D. Romeijn
Eva M. van Langen d.v. D. van 
Langen en N. Willemsen

Overlijden
A. Zijp-Schut
J. Mol

Burgerzaken

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

Vragen om schorsing
Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Het besluit 
blijft van kracht. Bij een spoedei-
send belang kunt u een voorlopige 
voorziening (schorsing) aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Hiervoor betaalt u grif-
fierecht.

ZO. 7 APRIL
15:00 - 18:00

Savoy
Jazz band

JAZZ
ZONDAGMIDDAG

IN BEVERWĲ K

Zang: 
Francina van Batum

Drummer: 
Cees van Nieuwburg

Altsax: 
Marian Huiberts

Contabas: 
Rieks Schreuder

Hammond: 
Hans Gosseling

Frank Sinatraplein 85 Beverwijk - 0251 - 730 039 - restaurantinger.nl
reserveringen@restaurantinger.nl

VERRASSEND CULINAIR

Werken aan de oorzaak van je klacht?
Maak een afspraak bij het Van Rein Instituut!

Wij doen niet anders!
www.vanreininstituut.nl | 072-5155454

Bianca,  
psycholoog

Ararad, (kinder)
osteopaat
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informatie of solliciteren:
088 - 55 99 500 
www.zorgcirkel.nl

Vakantiewerk 2019Wil jij een leuke 
en goedbetaalde vakantiebaan? 
Vóór of na je vakantiewerk naar het strand en gezellig uitgaan? Bij De Zorgcirkel 
verdien je het (minimaal € 9,80 bruto per uur)! Werk je meer dan drie weken? 
Dan ontvang je een cadeaubon t.w.v. € 50,-! Mooi meegenomen toch? 

Ben je flexibel beschikbaar en minimaal 16 jaar? Dan hebben we vast een leuke 
baan die bij jou past. Ook als je niet eerder in de zorg hebt gewerkt, kun je bij 
ons werkervaring opdoen. 

Vakantiewerk als:
• huishoudelijk- / horecamedewerker
• gastvrouw / huiskamermedewerker 
• zorgmedewerker of ondersteuner bij de zorg voor bewoners (voor als je 

een opleiding in de zorg volgt of al een zorgdiploma hebt). 

Ga naar www.zorgcirkel.nl en solliciteer! Vragen? Mail Regina Quakernaat 
(hrm consulent) via r.quakernaat@zorgcirkel.com.

Wil jij een leuke 

G e e s t e r d u i n  2 6 - 2 8  •  1 9 0 2  E K  C a s t r i c u m  •   Te l :  0 2 5 1 - 6 5 9 9 3 3

 NEW C
URTIS H

AS 

LANDED

Like us on
Facebook

.NL

WINKELCENTRUM GEESTERDUIN 26-28 - CASTRICUM

G R AT I S  
PME Fragrance  
t.w.v. € 39,95

Bij aankoop vanaf € 100,- 
aan PME produkten.
Exclusief bij Blue World
Actie is geldig t/m 30 april 2019* 
* deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

 GRATIS 

PME FRAGRANCE

Uitvaartcentrum Heiloo:
Vertrouwd dichtbij

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

‘Afscheid nemen kan maar één keer; erop  
terugkijken telkens weer. Een persoonlijk  
afscheid waarin mensen kracht en steun  
vinden, daar sta ik voor.’

Uitvaartbegeleider Margo van Schagen
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“Als alles boven de gordel 
maar goed blijft”

HEILOO - Zondag 24 maart 
waren de heer J. van der Borden 
(90) en mevrouw E.H. van der 
Borden-Brouwer (86) 65 jaar 
getrouwd. Burgemeester Hans 
Romeyn kwam op maandag 25 
maart het briljanten bruidspaar 
feliciteren met dit heugelijke 
feit.

Meneer is geboren in het huis ‘De 
Egelhoek’ aan de Belieslaan. Hij 
is dan wel geboren in Heiloo maar 
zijn ouderlijk huis stond in Alkmaar. 
Vandaar dat hij kort na zijn geboorte 
met zijn ouders terugging naar deze 
stad. Mevrouw is geboren in het zie-
kenhuis in Alkmaar. Haar ouderlijk 
huis stond in Heiloo. Het echtpaar 
trouwde in Alkmaar. Uit dit huwe-
lijk zijn drie kinderen geboren. 
Inmiddels zijn meneer en mevrouw 
Van der Borden de trotse opa en 
oma van zes kleinkinderen en zeven 
achterkleinkinderen. Afgelopen 
zaterdag zijn ze met de hele familie 
uit eten geweest bij Brasserie In ‘t 
Groen. Zondag, op hun 65e trouw-
dag, hebben ze een leuke dag gehad 
met de buurtjes.

Meneer Van der Borden werkt 
ondanks zijn hoge leeftijd nog 
steeds. Hij is regent van de hofjes 
in Alkmaar. Natuurlijk is hij ook 

nog steeds de vraagbaak voor zoon 
Pieter. En dat de makelaardij in de 
familie zit blijkt mede uit het feit dat 
kleinzoon Jan-Jaap volgende maand 
zijn studie voor makelaar hoopt af 
te ronden.

Het echtpaar kreeg voor hun jubi-
leum een brief van koning Willem-
Alexander en koningin Máxima, 
een brief van de commissaris van 
de Koning in Noord-Holland Arthur 

van Dijk, en veel kaarten en bloe-
men van familie, vrienden en beken-
den. Daarnaast is het echtpaar heel 
dankbaar voor alle hulp die ze krij-
gen en kijken ze vast vooruit naar 
het volgende bezoek van de bur-
gemeester, als zij 70 jaar getrouwd 
zijn. “Als alles boven de gordel maar 
goed blijft, dan zijn wij gelukkig,” 
aldus meneer Van der Borden.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Burgemeester Hans Romeyn met het briljanten bruidspaar Van 
der Borden-Brouwer.

Foto: STiP Fotografie

Kinderkookcafé: 
verwennerij tot in de perfectie

HEILOO – Het jaarlijkse 
Kinderkookcafé in Brasserie 
in ‘t Groen was woensdag 20 
maart weer een groot suc-
ces. Leerlingen van groep 7 
van basisschool De Zuidwester 
namen, onder toezicht van erva-
ren medewerkers, de leiding 
over van de bar, bediening en 
keuken van de brasserie.

Dat is elk jaar even wennen voor 
kok Huub, maar hij is vol lof voor 
zijn jonge medewerkers: “Dit is 
de rustigste groep die ik ooit in de 
keuken heb gehad, dat maakt het 
voor mij wat makkelijker.” Dat was 
juf Inge ook al opgevallen, die een 
aantal tornado’s in de klas zag ver-
anderen in kalme, geconcentreerd 
werkende leerlingen. Mede-eigenaar 
Hans Kok van Brasserie in ‘t Groen 
moest zelfs toegeven: “Ik heb meer 
van hen geleerd dan zij van mij.”

Het is ook meteen duidelijk dat de 
leerlingen uitstekend samenwerken 
om de gasten (voornamelijk vaders, 
moeders, opa’s en oma’s) een heer-
lijke lunch voor te kunnen zetten. 

Zo loopt Maxe af en aan met bladen 
vol eten en drinken om er, net als 
haar klasgenoten, voor te zorgen dat 
alles tot in de puntjes is verzorgd en 
het de gasten aan niets ontbreekt. 
Ze is helemaal niet zenuwachtig, 
“maar het is wel een beetje vermoei-
end.” Na afloop van de lunch kruipt 
ze bij haar vader op schoot en ver-
zucht: “Ik heb geen benen meer…”

Succes
Het idee voor het Kinderkookcafé 

ontstond enige jaren geleden, vertelt 
juf Inge.”Een collega van Hans Kok 
had kinderen op De Zuidwester, en 
ze bedachten dat het voor groep 7 
wel leuk zou zijn als ze een dagje 
konden meedraaien in een echt res-
taurant. Het is al een succes vanaf 
het begin. Ze leren er ook veel van, 
het is echt niet alleen een kwestie 
van eten en drinken brengen.” Hans 
Kok en de medewerkers in de bras-
serie hameren er bij de leerlingen 
op dat er drie zaken vooropstaan: 
samenwerking, hygiëne en veilig-
heid. “Daarnaast hebben ze les 
gekregen in de regels van de eti-
quette,” zegt hij. “In het restaurant 

is vooraf ook druk geoefend op het 
aanleren van de technische vaar-
digheden zoals het bedienen van de 
kassa en de koffiemachine.”

De baas van Heiloo
De leerlingen hebben hoog 

bezoek, want ook burgemeester 
Hans Romeyn is aanwezig. Lynn: 
“Ik hoorde pas in het restaurant dat 
ik het tafeltje van de burgemeester 
mocht bedienen, en daar hoopte ik 
stiekem heel erg op. Dus ik ben heel 

blij!” Spannend vindt ze het wel: 
“Hij is toch een beetje de baas van 
Heiloo.”

Na afloop was de burgemeester 
vol lof. Lynn, Maxe en al hun mede-
leerlingen hebben het uitstekend 
gedaan. “Iedereen heeft er alles aan 
gedaan om er een aangename mid-
dag van te maken.” Romeyn prees 
ook Brasserie in ‘t Groen: “Ik vind 
het fantastisch dat we ondernemers 
in Heiloo hebben die hun best doen 
een maatschappelijke functie te ver-

vullen.” Dat het Kinderkookcafé zijn 
doel niet mist, beaamt Hans Kok: 
“Een van de leerlingen die hier een 
paar jaar geleden met zijn klas was, 
is nu onze stagiair!”

De helft van groep 7 was woens-
dag aan de slag in het restaurant. Op 
woensdag 27 maart volgt de tweede 
brigade. En die is vast van plan 
om er minstens zo’n succes van te 
maken als de eerste ploeg.

De keukenprinsen en -prinsessen met burgemeester Hans Romeyn en Hans Kok.
Foto: aangeleverd

Wereldwijde Kangoeroewedstrijd 
op Benedictusschool

HEILOO - Kinderen uit 
de groepen 3 t/m 8 van de 
Benedictusschool die waren uit-
gekozen om mee te doen aan de 
Wereldwijde Kangoeroewedstrijd 
(W4Kangoeroe) maakten inge-
spannen de wiskundeopdrachten. 
Jaarlijks doen wereldwijd meer 
dan 6,5 miljoen kinderen mee met 
de Kangoeroe Wiskundewedstrijd. 

De leerlingen maken bijna op het-
zelfde moment dezelfde opgaven 
en dat is uniek. De kinderen maken 
24-30 vraagstukken en wachten 
nu in spanning de uitslag af die 
pas over een paar weken komt. 
Ook voor de leerlingen van o.a. de 
Radboudschool is het afwachten 
geblazen, zij deden ook mee.

Volop concentratie op de Benedictusschool tijdens de 
Kangoeroewedstrijd. Foto: aangeleverd

Bijna afgestudeerd?
Vind jouw ideale baan in de kinderopvang 

of basisonderwijs bij Blosse!
HEILOO - De laatste loodjes 
van je studie. Nog even door-
bijten en dan heb je je diploma 
als pedagogisch medewerker 
of leerkracht op zak! Dan eerst 
natuurlijk even genieten van 
een welverdiende vakantie en 
dan: aan de slag! Maar waar? Je 
hebt de banen voor het uitkie-
zen. Wat ga je doen?

Geen stress! Kom langs op woens-
dag 10 april in een van de kindcen-
tra van Blosse. We zetten de deuren 
van onze kindcentra weer wijd open 
en laten je graag zien hoe wij onze 
kinderopvang en basisonderwijs 
organiseren en doorontwikkelen. 
Kom kijken in welk kindcentrum 
jouw talenten en ambities het beste 
tot z’n recht komen.

Onze HRM-afdeling in het ser-

vicebureau in Heerhugowaard staat 
voor je klaar met antwoorden op al 
je vragen. Zij kunnen je alles vertel-
len over onze vacatures, de begelei-
ding door onze mentoren en wat je 
gaat verdienen. Vraag maar raak! 
Je kunt langskomen, maar natuur-
lijk ook even bellen of mailen. Laat 
je carrière bloeien bij Blosse! Kijk 
voor de locaties van Blosse op 
www.blosse.nl.

HEILOO - Er zijn plannen om in het voormalige pand van de 
Schrijverij een subtropisch golfslagbad te realiseren. Volgende 
week maandag is er een overleg gepland, waarna meer duidelijk 
zal worden. Uitkijkpost houdt u op de hoogte van de ontwikke-
lingen.  Foto: artist impression

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

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

Het adverteren op deze pagina legt u voor minimaal een jaar vast. 
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€ 35,00 
Tweede plaatsing € 20,00 ex. BTW.

Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
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De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis. 

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

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

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

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

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

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

Heerenweg 193 Heiloo 072 5340885
www.schoenmakerijrotonde.nl

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

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

 

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

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
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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
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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
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072-5054662
06-514 80 504
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www.ladyfirst.nl
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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.



U I T K I J K P O S T 152 7  M A A R T  2 0 1 9  

HEILOO - Woensdag 20 maart 
liepen de kinderen van de Jan 
van Rijckenborghschool met 
zware rugzakken een route 
door Heiloo vanwege de actie 
‘Wandelen voor Water’.

‘Wandelen voor Water’ is een bij-
zondere scholierenactie. Met gast-
lessen leren de kinderen over de 
wereldwijde waterproblematiek 
en met de sportieve wandeltocht 
kunnen de kinderen hier zélf iets 
betekenen voor hun leeftijdsgeno-
ten in Afrika. Elk jaar organiseert 
Simavi de landelijke scholierenactie 
‘Wandelen voor Water’. Met deze 
sportieve actie lopen duizenden 
leerlingen 6 kilometer, met 6 liter 
water op hun rug (max. 10% van het 
lichaamsgewicht) om zo geld op te 
halen voor hun leeftijdsgenootjes in 
Afrika. Voorafgaand aan de spon-
sorloop krijgen de kinderen een 
gastles om meer te leren over de 
wereldwijde waterproblematiek en 
de betekenis hiervan voor kinderen 
in Afrika.

Voor ons is het heel normaal: vei-
lig drinkwater uit de kraan, toilet-
ten op school en in huis en goede 
dagelijkse hygiëne. Helaas is dit 
niet overal zo vanzelfsprekend; nog 
steeds hebben wereldwijd 2,4 mil-

jard mensen geen toegang tot een 
schoon toilet en hebben 1,8 miljard 
mensen geen toegang tot veilig, 
schoon water. Dit geldt ook voor 
veel kinderen en hun families in 
Oeganda en Tanzania. Zij moeten 
vaak uren lopen om water te halen. 

Hierdoor kunnen ze minder vaak 
naar school en missen ze belang-
rijke lessen. En dat niet alleen! 
Wereldwijd sterven er nog elke dag 
2.000 kinderen als gevolg van ver-
vuild water en het gebrek aan een 
toilet.

HEILOO - Op dinsdag 19 maart 
vond het evenement ‘Wandelen 
met de huisarts’ plaats, in 
samenwerking met Buurtzorg 
Heiloo, buurtsportcoach Bart 
Ploeger en huisartsen dr. 
Gianotten en dr. Maingay. 

De zorgprofessionals wandelden 
mee met de inwoners van Heiloo. 
Het doel was om de inwoners met 
elkaar in contact te brengen en lek-
ker te gaan wandelen, zodat men 
blijft bewegen en gezondheidspro-
blemen voorkomen worden. 

Tijdens de wandeling konden 
vragen gesteld worden aan de zorg-
professionals. Het was een groot 
succes en veel inwoners van Heiloo 
namen deel aan de wandeling. Na 
afloop werd er nagepraat onder het 
genot van een kopje koffie/thee. 

Het is de bedoeling deze wande-
ling maandelijks te organiseren, 
maar op dit moment is nog niet 
bekend wanneer de volgende zal 
plaatsvinden.

Wandelen 
met de huisarts

Heilooërs wandelen met zorgprofessionals.  Foto: aangeleverd

‘Kunst op straat in Heiloo’
HEILOO - Als apparaten konden 
praten dan zou deze koelkast 
boekdelen spreken. Nu hoor ik 
je denken, koelkast?

Een kort verhaal vooraf. Als je 
een boek hebt gelezen en je hebt 
ervan genoten verdwijnt het vaak in 
de boekenkast. Je staart er af en toe 
nog naar, maar de kans is groot dat 
je het nimmer meer ter hand neemt. 
Het boek staat in de kast en blijft er 
net zo lang staan totdat een laagje 
stof het bedekt en niemand meer 
notitie neemt van het boeiende ver-
haal dat het boek te vertellen heeft. 
Zonde.

Neem dan de ‘Free Library’. De 
vrije bibliotheek waar boeken door 
iedereen worden gewaardeerd. En 
het mooie is: het kost niets. En wel-
licht nog mooier: ze staan sinds kort 
te pronken in een kunstwerk gecre-
eerd door een Heilooër in hart en 
nieren: Franky Kooij. Straatkunst 
pur sang.

Prachtig en tot in detail vertelt 
de koelkast haar tweede levensver-
haal. Let op het subtiele dakje, en 
wat te denken van het ‘oog’ gemaakt 
van een gevonden fietsbel. Jawel, 
we hebben het over een koelkast 
zonder stekker, en achter de deur 
bevindt zich geen melk, yoghurt of 
acht eieren op een rij. De koelkast 
heeft verhalen te vertellen. En die 
zijn net zo wonderlijk als ze er zelf 
uitziet.

Kom en bewonder dit wonder dat 
zomaar is verrrezen op Termijen 
in Heiloo en waar jong en oud zich 
kunnen vergapen aan haar artis-
tieke uiterlijk. Geniet allereerst met 
een knipoog van de pure schoon-
heid van het kunstwerk dat achter 
haar deuren zoveel moois herbergt 
in de vorm van boeken voor alles 
en iedereen. De ‘koelkast’ vormt het 
levende bewijs dat de kunst gewoon 
zomaar op straat ligt. En dat in ons 
mooie Heiloo.

Tekst en foto: Herman Burger

Straatkunst pur sang.
 Foto: aangeleverd

Els Koevoets heeft vijftig jaar lang prachtige rollen gespeeld.
Foto: Edo Postma

Falkland Toneel is een 
erelid rijker

HEILOO - Els Koevoets is erelid 
geworden van Falkland Toneel. 
Ze speelde vijftig jaar lang 
prachtige rollen en heeft zich 
ook als bestuurslid ingezet voor 
de vereniging.

In november 1969 speelde 
Falkland Toneel, dat dit najaar 
haar 95e verjaardag viert, in De 
Rustende Jager in Heiloo het stuk 
‘De meid’ van Herman Heijermans, 
alias Samuel Falkland. De vereni-
ging beschikte nog niet over veel 
jonge leden, maar in dit stuk was 
een rolletje voor een meisje van 15. 
Een van de spelende leden riep: “Ik 
heb een buurmeisje van die leeftijd: 
Elsje Koevoets”. En zo kwam Elsje 
terecht bij Falkland. Zij speelde het 
15-jarige meisje met één regeltje 
tekst: “’k Feleciteer wel, nicht. En 
da’s van ons”, waarna zij een vogel-
kooi met een sijsje overhandigde en 
begon te smikkelen van een gebak-
je.

Bij die ene rol is het niet geble-
ven. Elsje werd Els en speelde bij 
Falkland vijftig jaar lang prachtige 
rollen: grote rollen, kleine rollen, 
in stukken voor volwassenen en in 
kinderstukken. In heldere herinne-
ring van velen vertolkte zij in 1975 

de rol van Miep Gies in ‘Het dag-
boek van Anne Frank’. Op 16 en 17 
maart jl. nam Els, met een gewel-
dige rol als de hypochonder Aafke 
in ‘Denk aan mij’ van Hetty Heyting, 
afscheid van het toneelspelen.

Het erelidmaatschap krijg je niet 
cadeau bij Falkland. Daar moet 
je echt wel het een en ander voor 
gepresteerd hebben. Behalve 50 jaar 
lid zijn, wat bij een fantastische ver-
eniging als Falkland Toneel natuur-
lijk helemaal niet zo moeilijk is, 
moet je je in die 50 jaar ook inten-
sief hebben ingezet voor de ver-
eniging. En dat heeft Els Koevoets 
gedaan. Want naast dat zij speelster 
was in hart en nieren, heeft Els vele 
jaren bestuursfuncties bekleed als 
secretaris en penningmeester.

In de ledenvergadering werd Els 
Koevoets, na mooie woorden door 
collega-erelid Martin Affourtit en 
voorzitter Allard de Graaf, benoemd 
tot erelid van Falkland Toneel en 
kreeg zij de bijbehorende bloemen 
overhandigd, gevolgd door een 
staande ovatie van alle aanwezigen. 
Afscheid nemen doet Els overigens 
niet. Zij zal nauw betrokken blijven 
bij Falkland Toneel en zich op ande-
re wijze inzetten voor de vereniging.

Jan van Rijckenborghschool 
wandelt voor Water

Foto: Sandra
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Jubileumconcert Barrelhouse
in De Vriendschap Akersloot

AKERSLOOT - Op zaterdag 20 
april staat Barrelhouse in Café De 
Vriendschap in Akersloot met een 
jubileumconcert. In het verleden 
werd deze formatie zes keer terug-
gevraagd voor een toegift. Akersloot 
is de thuisbasis van zangeres Tineke 
Schoemaker. Het optreden heeft de 
titel ‘45 Years on the Road’ gekre-
gen. 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 verkrijg-
baar via De Vriendschap, Novy 
Velzeboer of online via www.ikben-
aanwezig.nl. Kaarten in de voorver-
koop kosten € 10,-, op de avond zelf 
betaal je € 12,50.

Barrelhouse geeft zaterdag 20 april een jubileumconcert in De 
Vriendschap. Foto: aangeleverd

Met pijn in het hart
Fysiotherapeut Mirella 

Wamsteeker-Bakker stopt
LIMMEN - Fysiotherapeut 
Mirella Wamsteeker-Bakker 
neemt op donderdag 18 april a.s. 
noodgedwongen afscheid van 
haar patiënten en cliënten. 

Ruim twee jaar geleden kreeg zij 
een fietsongeval waarbij beide han-
den zodanig beschadigd werden dat 
zij nu, ondanks operaties, intensieve 
revalidatie en haar enorme optimis-
me, gedwongen wordt haar werk 

als fysiotherapeut neer te leggen.

Er is een afscheidsreceptie in de 
fysiotherapiepraktijk Donker Waal 
en Hilbers aan de Zonnedauw 2 in 
Limmen, op donderdag 18 april. Dit 
onder het genot van een hapje en 
drankje. U bent van harte welkom 
om tussen 16.30 en 18.30 uur Mirella 
nog even te spreken en afscheid van 
haar te nemen als fysio- en oedeem-
therapeut.

Mirella Warmsteeker-Bakker
Foto: aangeleverd

De Edwin Evers Band komt naar 
A9Studios in Uitgeest

UITGEEST - Vrijdag 24 mei 
a.s. zal de Edwin Evers Band, 
na enkele jaren van afwezig-
heid, weer op het podium van 
de A9Studios staan. Deze avond 
belooft weer een supergezellig 
feestje te worden!

Ruim 15 jaar geleden is de band 
als muzikale vriendengroep gestart. 
Sindsdien treedt de band op tijdens 
feesten, events en festivals. De band 
is ook bekend als begeleidingsband 
van vele artiesten en natuurlijk als 
huisband van The Voice of Holland 
en The Voice Kids.

Het optreden start om 21.30 uur 
en zal 90 minuten duren. De after-
party wordt verzorgd door DJ Jacco 
Silver. Tickets kosten €27.50. Er zijn 
ook VIP-tickets beschikbaar. Meer 
info en kaartverkoop: www.bobs.nl.

De Edwin Evers Band staat garant voor een feestje!
Foto: aangeleverd

Gerard Alderliefste 
& Friends 

zingen in Vredeburg
LIMMEN - Op vrijdagavond 12 
april om 20.00 uur heeft Limmen 
Cultuur Gerard Alderliefste 
& Friends uitgenodigd om 
alle favorieten en eigen werk 
te laten horen in Cultureel 
Centrum Vredeburg.

Zijn vader zei altijd: “Je leidt 
twee levens, maar het is een feest!” 
Gerard heeft twee levens. In het ene 
is hij verslavingsarts, In het andere 
is hij muzikant. Al meer dan twin-
tig jaar leeft hij zijn twee levens en 
soms brengt hij deze samen, zoals 
vorig jaar in zijn soloprogramma 
Dubbel Leven.

Hij speelt 23 jaar in een band die 
zijn naam draagt; Alderliefste. De 
band heeft naam verworven door 
jarenlange optredens in vaderland-
se kroegen en cafés. Hij is bekend 
van hits als ‘Une belle histoire’, 

samen met Paul de Leeuw, en ‘Laat 
me/Vivre’ met Ramses Shaffy en 
Liesbeth List.

Gerard pakt lekker uit als hij op 
pad gaat als ‘Gerard Alderliefste & 
Friends’, een wisselend gezelschap 
van muziekvrienden, dat Franse hits 
in vol ornaat nieuw leven inblaast. 
Op 12 april komt hij naar Limmen 
met violiste Maria Eldering en 
bassist Kees Post om zijn favorie-
ten en eigen werk te laten horen. 
Heeft u zin gekregen om een avond 
Franse chansons te horen, kom 
naar Cultureel Centrum Vredeburg, 
Dusseldorperweg 65 te Limmen.

Voor meer informatie over dit 
optreden, kaartreserveringen en 
prijzen, kijk op onze website www.
limmencultuur.nl of bel naar tele-
foonnummer 072-5053274.

Gerard Alderliefste & Friends verzorgen een avond 
vol Franse chansons.  Foto: aangeleverd

Cees Ciliacus wint 
Maestro Lamoraal van Egmont 2019

EGMOND AAN DEN HOEF - 
Maar liefst vier maestro’s stre-
den zaterdag 16 maart om de 
titel Maestro Lamoraal van 
Egmont 2019 in een overvolle 
zaal van Dorpshuis Hanswijk 
te Egmond aan den Hoef. Cees 
Ciliacus was de grote winnaar 
van de avond. Hij liet daarmee 
concurrenten Karin Baas, Ingrid 
Kluft en Edwin Buis achter zich.

Cees Ciliacus liet het orkest tot 
grote hoogte klimmen tijdens zijn 
vertolking van het eigen geko-
zen werk Moment for Morricone. 

Juryvoorzitter Tina tijdens de 
prijsuitreiking: “In het laatste stuk 
gebeurde er iets en toen kwam alles 
bij elkaar. Dat was heel mooi om 
te zien.” De jury was vol lof over 
de prestatie van Cees en natuurlijk 
ook van de andere maestro’s. “Ga er 
maar eens staan, terwijl je nog nooit 
een orkest hebt gedirigeerd!”

Cees reageerde zeer ingetogen 
op zijn winst: “Ik had nooit kun-
nen geloven dat ik vanavond zou 
winnen. Het is zo’n ervaring om 
dit prachtige orkest te laten spe-
len.” Ook bedankt hij het orkest: 

“Bedankt dat jullie mij door de 
avond heen gesleept hebben.”

De maestro’s, die allen geen 
enkele ervaring hadden met het 
dirigeren van een orkest of ander 
muzikaal ensemble, mochten elk 
twee stukken uitvoeren. Eén ver-
plicht werk en één werk naar keuze. 
De verplichte werken waren Bolero 
van Ravel en het alom bekende 
Second Waltz van Sjostakovitsj. 
Het publiek trakteerde de maestro’s 
op overweldigende reacties en en 
groot applaus. De avond was een 
groot succes en is dus zeker voor 
herhaling vatbaar!

Cees Ciliacus liet het orkest tot grote hoogte klimmen.  Foto: aangeleverd
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Geslaagde open dag TCHU

S P O R T

HEILOO - Afgelopen zon-
dag organiseerde TC Heiloo 
United een open dag. Veel 
geïnteresseerden kwamen 
kennismaken met tennis en 
padel. De vereniging zorgde 
voor een gezellige ontvangst 
en kon aan het einde van de 
dag tientallen leden inschrij-
ven. Foto: aangeleverd

HEILOO - Coach Peter Brouwer is met zijn team HZV JO 17-1 kampioen geworden van de Topklasse 
A. Nu gaan de mannen op voor de Nederlandse titel.
Op de foto, zittend van links naar rechts: Joshua Swan, Jelle van Haastrecht, Stefano Dekker, 
Aron Schilder, Tom op de Weegh, Ted Kosters (bekerhouder en clubicoon). Staand van links naar 
rechts: Loek Favre, Gerben Groot, Sem Snijder, Sam Brouwer, Tien Hoogland, Bram de Boer, Patrick 
Dekker.  Foto: aangeleverd

HZV JO 17-1 kampioen Topklasse A

Boscrossers strijden
tijdens NK Clubs 2019

HEILOO - Zondag 24 maart deed 
een groep van 12 rijders namens 
BMX-vereniging De Boscrossers 
mee aan het Nederlands 
Kampioenschap Clubs 2019. 
Deze wedstrijd werd verreden 
op de baan van KWC Kampen 
in Kampen. Hier waren bijna 
900 rijders aanwezig, afkomstig 
van 54 verenigingen uit het hele 
land, om te strijden voor de titel 
van beste BMX-vereniging van 
Nederland.

De groep uit Heiloo bestond uit 
ervaren en minder ervaren rijders 
die allen in hun eigen leeftijdsca-

tegorie fietsten en op deze manier 
punten voor de club verzamel-
den. Uiteindelijk haalden twee 
Boscrossers de finales van hun 
klasse. De overigen strandden in 
de halve en kwartfinales of kwa-
men niet door de manches heen. 
Hierdoor eindigde De Boscrossers 
op een 35e plek. Maar belangrijker 
was dat alle Boscrossers een mooie 
dag hadden en zich konden meten 
met rijders van clubs die je normaal 
niet zo snel tegenkomt in de meer 
lokale wedstrijden. De organise-
rende club KWC Kampen mag zich 
dit jaar kampioen van Nederland 
noemen.

V.l.n.r.: Quinten Somsen, Misha Dongelmans, Bart van der Wal en 
Lucas Haasnoot volgen de wedstrijd op de voet, ook als zij zelf 
even niet in actie komen. Foto: Rosan Dongelmans

Racketavond en competitie 
bij De Dors

HEILOO - De Dors organiseert 
weer drie racketavonden op de 
zaterdagavond, namelijk 6 april, 
11 mei, 1 juni. Dit is voor senioren 
(18+) in ons tenniscentrum de Dors. 
De kosten zijn € 10,- p.p. hiervoor 
krijg je 2 speelrondes van 45 min. 
Incl. koffie of thee en wat lekkers.
Aanvang: inloop v.a. 19.30 uur start 
tennis 20.00 uur, einde 23.00 uur.

Graag vooraf aanmelden via: 
info@tenniscentrumdedors.nl onder 
vermelding van naam en (dubbel) 
speelsterkte en telefoonnummer.

Kosten kunnen worden voldaan 
op de avond zelf via pin of contant.

Competitie:
Er kan ook voor de competitie 

(DD dinsdag t/m vrijdag en HD, DD 
en GD zaterdag en zondag) worden 
aangemeld. Ook competitie met les 
is mogelijk op vrijdagochtend. De 
nieuwe inschrijfformulieren voor de 
competitie winterseizoen 2019-2020 
zijn beschikbaar. Wilt u komend sei-
zoen meedoen? Je kunt je individu-
eel of als team aanmelden.

De formulieren voor baanhuur 
en competitie kunnen ingevuld en 
ingeleverd worden voor 1 mei bij 
het kantoor of via de mail. Tevens 
digitale formulieren beschikbaar via 
onze website.

Jaarlijkse schoolvoetbal 
bijna van start

HEILOO - Vrijdag 29 maart vindt 
om 14.30 uur de aftrap van het 
schoolvoetbaltoernooi plaats. 
Als eerste zijn de groepen 7 en 
8 aan de beurt. Het toernooi 
voor de groepen 7 en 8 wordt 
gespeeld over twee dagen. Op 
de tweede dag, 5 april, vindt 
het vervolg van de wedstrijden 
plaats vanaf 14.30 uur. In - als 
vanouds - goed overleg tussen 
de directies van alle basisscho-
len in Heiloo is het huidige tijd-
stip van het schoolvoetbal voor 
groep 7 en 8 tot stand gekomen.

Het toernooi is onderverdeeld 
in jongens 8-tegen-8 en meisjes 
8-tegen-8. De winnaars van dit jon-
gens- en meisjestoernooi gaan door 
naar de volgende ronde in Limmen 
op 17 april. In deze ronde wordt er 
gespeeld tegen de winnaars van 
andere basisscholen uit de omge-
ving. De winnaar van deze ronde 
gaat vervolgens naar de regiofinale, 
die plaatsvindt bij SV Kleine Sluis 
op 15 mei.

De groepen 5 en 6 spelen hun 
toernooi op 3 april. Dit toernooi 
begint om 13.30 uur en is onderver-
deeld in jongens 6-tegen-6 en meis-
jes 6-tegen-6. De finales hiervan 
worden op dezelfde dag vanaf 16.45 
uur gespeeld. De winnaars van het 
jongens- en meisjestoernooi gaan 
door naar de regiofinale, die plaats-
vindt bij SVW ‘27 op 25 mei.

Het schoolvoetbal wordt voor de 
13e keer georganiseerd door vrij-
willigers van HSV en De Foresters. 
Gedurende het toernooi zijn veel 
vrijwilligers van beide clubs in touw 
om alles in goede banen te leiden. 
Dit jaar wordt het schoolvoetbal 
gehouden op de velden van HSV. 
Elk jaar is het schoolvoetbal weer 
een groot feest voor de kinderen, 
dus kom allemaal kijken en aan-
moedigen!

U vindt het speelschema bin-
nenkort op de Facebookpagina 
Schoolvoetbaltoernooi en op www.
vvhsv.nl en www.deforesters.nl.

Ook St. Adelbert kiest voor zaterdagvoetbal
EGMOND-BINNEN - Na DTS en 
Foresters stapt ook St. Adelbert 
volgend jaar over naar het 
zaterdagvoetbal.

Het is een besluit waarbij men 
niet over een nacht ijs ging. “Wij zijn 
al een poosje met elkaar in gesprek 
over de toekomst van onze club. De 
fusie met Zeevogels en Egmondia 
staat voor de deur en zal naar ver-
wachting over twee of drie seizoe-
nen een feit zijn. Zolang deze er nog 
niet is willen wij een gezonde club 
blijven en iets te bieden hebben 
voor onze leden,” reageert aantre-
dend voorzitter Ben van Woezik.

Volgens Rob Aelbers, die samen 
met Ben van Woezik het voorzit-
terschap voor zijn rekening gaat 
nemen, is er onder de spelende 

jeugd een steeds grotere behoefte 
om op zaterdag te blijven voetbal-
len. “Die gasten spelen gewoon 
graag op zaterdag. Onze JO18 zou 
eigenlijk door moeten stromen 
naar de senioren, maar ze willen 
niet naar de zondag toe en het-
zelfde geluid horen wij nu al vanuit 
de JO16. Met het op zondag blijven 
voetballen, zullen we dus alleen 
maar (jeugd)leden blijven verlie-
zen,” aldus Aelbers.

“Het grote voordeel van zaterdag-
voetbal is dat wij straks alles op één 
dag hebben. Jeugdleden kunnen 
volgend jaar lekker blijven hangen 
om bij het eerste te gaan kijken en 
de vaders die bij de senioren spelen 
zijn straks alleen op zaterdag op de 
club. Vrijwilligers hoeven maar op 
één dag ingezet te worden en we 

hopen op meer sfeer op de Kwekerij 
en na afloop in de kantine,” vult Van 
Woezik aan.

Inmiddels is St. Adelbert met 
de invulling van de selectie voor 
volgend seizoen bezig. “Egmond 
Binnen heeft altijd veel talentvolle 
voetballers voortgebracht. Een 
paar jaar geleden speelden wij nog 
nacompetitie voor promotie naar de 
3e klasse zondag, waarna een groot 
deel van deze lichting op een hoger 
niveau is gaan voetballen. Een aan-
tal spelers heeft reeds toegezegd 
volgend seizoen in het rood-geel 
te komen spelen. Hoe gaaf zou het 
zijn als wij richting de fusie nog een 
paar succesvolle seizoenen op de 
Kwekerij kunnen beleven en oude 
tijden kunnen laten herleven,” sluit 
Van Woezik af.

Limmen JO19-1, Hoofdklasse C periodekampioen
LIMMEN - Zondag 3 februari 
2019 speelde Limmen JO19-1 
een belangrijke wedstrijd voor 
de 1e periode in de Hoofdklasse 
C. 

Thuis trad men aan tegen JVC 
JO19-1 en om de concurrentie 
voor te blijven moest er gewonnen 
worden. Met een overtuigende 4-0 
overwinning werd deze 1e prijs van 
het seizoen binnengehaald. Onze 
jonge talenten zijn gretig; direct na 
de wedstrijd werd de doelstelling 
al weer bijgesteld, de spelers gaan 
voor het kampioenschap!

Het knappe van deze prestatie 
is dat bijna alle spelers van JO19-1 
eerstejaarsspelers zijn. Daar gaan 
we nog een hoop plezier van krij-
gen! Spelers en Roland en Maarten, 
het onafscheidelijke duo van de 
technische staf: van harte gefelici-
teerd met deze mooie prijs!

Achterste rij v.l.n.r.: Jesse, Björn, Matthé, Mika, Jacco, Mike, 
Xander, Dave en Roland (trainer/coach). Voorste rij v.l.n.r.: Nino, 
Stan, Jovi, Arthur, Kalu, Stijn en Bram. Op de foto ontbreekt 
Maarten (assistent-coach).  Foto: aangeleverd
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Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

Gratis controle

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Nieuw klikgebit?

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

* KRACHT  
TRAININGEN

* YOGALESSEN

Op 22 april starten we 
met de GEZONDE  

TUSSENDOOR WEKEN 
en krijg je GRATIS een 
uitgebreide lichaams- 
meting en persoonlijk 

voedingsadvies.

www.fitclubheiloo.nl

André Moelaert
“Ik ben ontwaakt, maar nu moet ik gaan slapen”  

                                   (Perzische wijsheid)

Na Lidy nemen wij nu afscheid van André Moelaert.
6 juni 1939  |  21 maart 2019 

Wij kijken terug op ’n veelzijdig, waardevol leven,
waarbij het menselijke centraal stond.

Inmiddels heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden.

Fam. Moelaert en Wüst,
Vrienden,

Buurtgenoten van de Westerweg / Alkmaar

Contactpersonen: 
Joke van Leeuwen, 06–17114038 | Charles van der Mark, 06-13094673

Iris Sorbi-Mustert 06-41365378 

 
 
 
 
 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben

ontvangen na het overlijden van onze
allerliefste moeder

Greetje Koopman-Dröge
De vele uitingen van betrokkenheid hebben ons diep

geroerd en getroost. Het heeft ons daarbij enorm
gesteund te merken wat een bijzonder geliefd

persoon Greetje, niet alleen voor ons,
maar ook voor velen is geweest.

Kinderen KoopmanHeiloo,
21 maart 2019
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“Leef, alsof de morgen niet bestaat”

Bedankt voor alles Joke
Liefs vrienden van Edith en Sjoerd

 

 
Herinner mij, 

maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij in de stralende zon, 
hoe ik was toen ik alles nog kon. 

 
Met groot verdriet maar tevens vervuld 
van mooie herinneringen, hebben wij 

afscheid moeten nemen van  
mijn lieve man, onze zorgzame vader, 

schoonvader en oom 
 

Cornelis Joannes Janken 
-Kees- (Snor) 

 
* Heiloo, 7 januari 1935 † Heiloo, 21 maart 2019 

 

 Janny Janken-Doornekamp 
 

 Silvio & Lida 
 Gitta & Eric 
  

 John & Wilma 
 

Onze speciale dank voor de goede zorg gaat uit naar de 
medewerkers van zorgcentra Westerhout afdeling 
Platanenhof/Oleander en De Loet afdeling Amberhof. 
 

Kees verblijft in zijn appartement in zorgcentrum De Loet,  
De Loet 1 te Heiloo, alwaar geen bezoek. 
 

Gelegenheid tot het nemen van afscheid en het condoleren van 
de familie is er op woensdag 27 maart van 19.00 tot  
20.00 uur in de Witte Kerk, Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo. 
 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag  
28 maart om 11.30 uur in crematorium Waerdse Landen, 
Krusemanlaan 5, 1701 VN Heerhugowaard. 
 

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

___________ 
 

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Groot 
t.a.v. familie Janken 

Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen 
 

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

Na een lang, zorgzaam en liefdevol leven is van ons 
heengegaan onze moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder.

Gré
Margaretha Maria Bakker - Denneman

 
Weduwe van Jan Bakker

* Heiloo 28 oktober 1920            † Heiloo 25 maart 2019

Peter en Eugenie
Maria en Kürsat

Joop en Atie
Ineke † en Jules
Leo en Annelies
Marga en Pieter

Ciska

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op 
donderdag 28 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur in haar 
appartement 215 in het Zorgcentrum Overkerck aan de 
Stationsweg 92 te Heiloo.

Vrijdag 29 maart zal om 11.00 uur de eucharistieviering 
worden gehouden in de Willibrorduskerk aan de Wes- 
terweg 265 te Heiloo. 

Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rust-
plaats op de aangrenzend gelegen begraafplaats de 
Willibrordushof.

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in restaurant 
Wildschut aan de Stationsweg 82 te Heiloo.

Wij bedanken alle medewerkers van het Zorgcentrum 
Overkerck Heiloo en haar huisarts G.W. Maingay die 
onze mam zo goed verzorgd hebben.

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

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

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

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

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

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

SUNNY DREAMS is jarig! 
A.s vrijdag 29 mrt & zaterdag 
30 mrt 21% BTW vrij shop-
pen. O.a op Studio Anneloes, 
Hot Lava, Freebird, BOHO 
bikini’s en nog veel meer. 
Kom jij het met ons vieren? 
Sunny Dreams, Stationsplein 
3, Heiloo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Telus telecom, de enige 
Telefoon winkel in Heiloo.Voor 
al uw Reparaties Smartphone, 
Tablet en Laptop.Alle onder-
delen altijd op voorraad.De 
beste in service, kwaliteit, en 
prijs. Kennemerstraatweg 111, 
0727501941 Heiloo Vlak achter 
het Gemeente Huis.

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

Telus telecom Heiloo. Alle 
nieuwe toestellen op voorraad.
Nu met gratis scherm protec-
tor en gratis hoes. Kennemer-
straatweg 111, 0727501941 
Heiloo. Vlak achter het 
Gemeente Huis.
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Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Openingstijden:

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

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

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

BIOKAT’S CLASSIC
€ 9,95 

3 stuks € 27,50
BIOKAT’S FRESH

€ 10,50
3 stuks € 28,95

* NIEUW *
Vitalbix Active+ 
paardenmuesli
22 kg verpakking

€ 29,95
ARION PREMIUM 

KATTENVOER
nu met 10% korting

BOUWMARKTBOUWMAARKT
MEELGRO

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072072-

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

bouwmarkt@meelgrobouwmarkt@meelgrobouwmarkt@meelgro.nl

GELDIG  VAN 28 TOT EN MET 30 MAART 2019

Uitgezonderd vast/laag + actie

+2 zak 
speelzand
+2 zak 
speelzand

Zandbak schelp blauw + 2x 

speelzand 20kg  € 19,99
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Bijna afgestudeerd? 
Vind jouw ideale baan bij Blosse!

één in opvang en onderwijs!
  

www.blosse.nl 

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt! 
Je vindt ons in Akersloot, De Rijp, Egmond aan den Hoef, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen,  

Schermerhorn, Tuitjenhorn, Waarland, Warmenhuizen, Westbeemster en Zuidschermer.

Kijk voor de locaties en tijden op  
www.blosse.nl/blossebeleving 

Kom kijken en proeven in onze kindcentra  

• Opvang en onderwijs onder één dak georganiseerd 
• Diverse functies: leerkracht, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker  
  of een combinatie daarvan 
• Persoonlijke begeleiding door deskundige begeleiders 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Innovatieve en moderne organisatie 
• Uitwisseling met medestarters 
• Geen dag hetzelfde!

Blosse Beleving! 

Vind jouw ideale baan bij Blosse!Vind jouw ideale baan bij Blosse!

Kijk voor de locaties en tijden op  Kijk voor de locaties en tijden op  Kijk voor de locaties en tijden op  Kijk voor de locaties en tijden op  Kijk voor de locaties en tijden op  
www.blosse.nl/blossebelevingwww.blosse.nl/blossebelevingwww.blosse.nl/blossebelevingwww.blosse.nl/blossebelevingwww.blosse.nl/blossebelevingwww.blosse.nl/blossebeleving

10  
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Openingstijden:
Ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

HET TUINCENTRUM 
BIJ U IN DE BUURT !!

Uitgeesterweg 1B Limmen T 072 505 24 84 • www.nuyenstuinengroenshop.nl

ZIN IN DE TUIN??

POTTERIE VASTE PLANTEN

FRUITPLANTEN

SIERGRASSENHEESTERS

GROENTE- EN KRUIDENPLANTEN

LAAT U VERRASSEN DOOR ONS GROTE AANBOD TUINPLANTEN!

Al sinds 2010  
bezorgt  

‘t Kookhuis

DE LEKKERSTE 
GERECHTEN  
GEWOON BIJ  
JOU THUIS!

Verse en huisgemaakte  
salades, soepen, bio burgers 

en nog veel meer.  
Van woensdag t/m zondag 

van 17.00 tot 21.00

www.kookhuislimmen.nl 
T. 072-505 5186

SUNNY DREAMS is jarig! 
A.s vrijdag 29 mrt & zaterdag 
30 mrt 21% BTW vrij shop-
pen. O.a op Studio Anneloes, 
Hot Lava, Freebird, BOHO 
bikini’s en nog veel meer. 
Kom jij het met ons vieren? 
Sunny Dreams, Stationsplein 
3, Heiloo.

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

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

PIANOLES BIJ U THUIS 
 
De lessen zijn deskundig, 
ontspannen en voor alle leeftij-
den. Info: 0638279213.

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

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

Ervaren docent WISKUNDE 
geeft BIJLES voor kinderen 
tot 16 jaar. Bij u of bij mij thuis 
in Heiloo. info via organic-
bandb@yahoo.com.

INTERIEURVERZORGSTER 
BIEDT ZICH AAN. Ik kan u 
helpen in het huishouden.Voor 
een keer per week of een keer 
per 2 weken enkele uurtjes.
Tel.06 21851754

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

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

SUNNY DREAMS is jarig! 
A.s vrijdag 29 mrt & zaterdag 
30 mrt 21% BTW vrij shop-
pen. O.a op Studio Anneloes, 
Hot Lava, Freebird, BOHO 
bikini’s en nog veel meer. 
Kom jij het met ons vieren? 
Sunny Dreams, Stationsplein 
3, Heiloo.

BRENG XOPX EENS EEN  
BEZOEK..… 
 
voor campingspullen, 
 schoenen of een boek! 
 
Zin om bij ons te helpen? Voor 
meer informatie mag je mailen 
naar: stichtingxopx@hotmail.
nl of kom langs in onze winkel!

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

Melcoplein

Laat 99 | 1811 EC Alkmaar | T 072 511 54 26 | postmaenpostma.nl

Wilt u zich veilig voelen in én om uw huis? Voorkom samen met Postma en Postma 
dat inbrekers een kans krijgen. Geheel volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen. 

UNIEKE ACTIE MET DRIEPUNTSSLUITING*

• Verwijderen oude sloten
• Driepuntssluiting inclusief sluitplaten en -kommen SKG***
• Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging SKG***
• Cilinder met boorbeveiliging SKG**
• Totale montage aan huis
• Extra voordeel, deur trekt niet meer krom!
*  niet mogelijk voor kunststof en aluminium deuren/kozijnen

B E V E I L I G I N G S A C T I E

STOP DE DIEF!

*  niet mogelijk voor kunststof en aluminium deuren/kozijnen

Driepuntscilinderveiligheidsslot 
Met sluitplaat en –kom.

Cilinder met boorbeveiliging
Voorkomt dat het slot kan worden uitgeboord.

Bestel online uw
cilindersloten!

deur-cilindersloten.nl

Veiligheidsbeslag met 
kerntrekbeveiliging
Bestaat uit schild en een garnituur in 
de vorm van een kruk, knop of greep 
in verschillende combinaties.

Elektronische deurspion
• Scherp 3,5 inch LCD scherm
• Werkt op batterij, geen snoer nodig!
• Eenvoudig in gebruiktBel voor een 

afspraak
072 511 54 26 
of kom langs in 

de winkel

afspraak
072 511 54 26 
of kom langs in 

de winkel

99,-
Meerprijs

RVS veiligheidsbeslag 
met kerntrekbeveiliging

199,-
Meerprijs

Messing veiligheidsbeslag 
met kerntrekbeveiliging

99,-
Meerprijs

incl. montage

Boven- en onderzijde 
Zijn voorzien van schuin toelopende 
haakschoten met sluitkom.

RVS kierstandhouder 

39,-
Meerprijs

incl. montage

PER DEUR 
INCL. MONTAGE 

AAN HUIS

INCL.21% BTW

349,-


