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

2x 500 gram 

RUNDER-
GEHAKT 

€ 6,95

VARKENSFILET
ROLLADE

per kilo voor

€ 9,98

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

opbrengst!
heiloo@vanderborden.nl  |  072 535 10 00  |  vanderborden.nl

Mobiliteit 
via uw eigen 
elektriciteit?

Meer informatie:
energie-expo.nl

Ervaar het op Energie 
Expo in Heiloo
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Heiloo 3

Filip Jordens brengt
hommage aan Brel

3  A P R I L  2 0 1 9

g e e n                     o n t v a n g e n? b e l  d o n d e r d a g t o t 15.00 u u r:  0226 33 10 20 (r o d i  v e r s p r e i d i n g b v) k i j k  o o k  o p  w w w . u i t k i j k p o s t . n l j a a r g a n g  78 •  n u m m e r g e e n                     o n t v a n g e n? b e l  d o n d e r d a g t o t 12.00 u u r:  0226 33 10 20 (r o d i  v e r s p r e i d i n g b v) k i j k  o o k  o p  w w w . u i t k i j k p o s t . n l v o o r  h e t  m e e s t  a c t u e l e  n i e u w s

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

HEILOO - Met het prachtige weer van de afgelopen dagen schieten de bollen en bloemen de grond 
uit. Langzaam verschijnt er weer overal kleur in en om Heiloo. Laat de lente maar komen! 
                    Foto: Nico Ruiter

Het voorjaar komt eraan

Benedictus Flash Brigade komt in actie
HEILOO - In Mozambique en 
nabijgelegen landen raasde half 
maart de cycloon Idai en veroor-
zaakte een enorme ravage.

Het Rode Kruis heeft de kinderen 
opgeroepen om statiegeldflessen in 
te zamelen en bij de supermarkt in 
te leveren voor geld of een statie-
geldbon. De Benedictuskinderen 
vormen een van de Flash Brigades 
die in actie willen komen voor het 
goede doel. De kinderen hebben 
allemaal een button gekregen van 
het Rode Kruis en zullen vanaf nu in 
de komende weken proberen zoveel 
mogelijk geld of statiegeldbonnen 
in te zamelen.

De Benedictuskinderen zijn er 
klaar voor en hopelijk doet iedereen 
mee.

De leerlingen van de Benedictusschool vormen samen een  
Flash Brigade.          Aangeleverde foto

Sprookjes bestaan!
HEILOO - Meesterverteller 
Frank Groothof neemt jong 
en oud mee in de spannende 
sprookjeswereld van Peer 
Gynt. Ons eigen Heilooër 
Harmonieorkest Caecilia, dat al 
ruim 90 jaar bestaat, brengt het 
verhaal tot leven met de prach-
tige bijpassende muziek van 
Edward Grieg. Voor iedereen 
van 6 tot 100 jaar die van mooie 
verhalen en pakkende muziek 
houdt!

Peer is een avontuurlijke jongen. 
Hij vindt niks leuk behalve reizen. 
Hij wil niets weten van werk of 
een vak leren. Hij wil avonturen 
beleven, dansen en vrolijk zijn! Hij 
verliet zijn grote liefde met wie hij 
niet mocht dansen… Zal hij haar 
ooit nog terug kunnen krijgen? 
Ooit beleefde de huidige dirigent 
van Caecilia, Zoran Rosendahl, als 
jochie van een jaar of 6 de voor-
stelling van Peer Gynt met Frank 
Groothof. Hij werd gegrepen door 
het verhaal en de magie van de 
prachtige muzikale klanken. Het gaf 
hem de inspiratie om meer te gaan 
doen met muziek. Bovendien deed 
hij stiekem de wens om ooit zelf 
voor een magisch orkest te mogen 
staan om die prachtige muziek te 
mogen laten horen. Hoe bijzon-
der dat zijn wens is uitgekomen! 
Sprookjes bestaan!

Sinds november is het orkest 
al bezig met oefenen, de organi-
satie is er echter al anderhalf jaar 

mee bezig. Zij wisten al die tijd de 
orkestleden enthousiast te houden, 
vertelt Letty Dekker. Er zullen zo’n 
40 leden van het A-orkest meedoen 
en nog eens 10 van het opleidings-
orkest. Voor de jeugdleden Sanne 
(14, saxofoon), Jip (12, hoorn) en 
Tjitske (13, dwarsfluit) is de belang-
rijke taak weggelegd om de mid-
dag te presenteren. Zij nemen ook 
het schminken voor hun rekening 
en hebben zich voorgenomen om 
vooral veel lol te gaan hebben met 
de kinderen. Kaeso (14, hoorn) 
vertelt dat het hem het allerleukst 
lijkt om te zien hoe de kinderen in 
verkleedkleren over de rode loper 
hun entree zullen maken en als een 
echte prins of prinses onthaald zul-
len worden.

Het wordt een hele belevenis 
voor de kinderen. Als ze om 13.45 
uur komen, kunnen ze zich laten 
schminken, knutselen en als echte 
sprookjesfiguren op de foto. Om 
14.30 uur begint de voorstelling en 
na afloop kunnen ze vragen stellen 
aan Frank Groothof, muziekinstru-
menten bespelen en is er iets lek-
kers.

Durf te wensen en kom ook zon-
dag 7 april naar de Cultuurkoepel 
Heiloo! Aanvang: 14.30 uur. 
Kaarten: €10,- via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl, www.caecilia-heiloo.nl 
of bij het VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus te Heiloo.

Door: Monique de Jager

Het orkest is al vanaf november 2018 aan het oefenen voor deze 
sprookjesachtige voorstelling.        Aangeleverde foto
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Spaar voor een gratis*  
Chocolade  
Moskovische  
Paastulband

*Bij inlevering van een  
nieuwe volle spaarkaart
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îî 
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 Spaaractie april 2019 
Wk 15 Roomboter Amandel Paasstaaf  
Wk 16 Paasbroodje                     
Wk 17 Oranje Tompoucen 
Wk 18 Bevrijdings Glacées      
Maand Alle DESEM klein brood
              (bij elke € 2,-- desembrood)

 
€ 6.95 
€ 8.95 

3+1 GRATIS 
3 stuks € 4,25 

2+1 GRATIS

Stempels

(t.w.v. € 12,50) 

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

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

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

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

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

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

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

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

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

Boekel 18 | 1921 CD Akersloot | 06 23 75 01 98 | info@maartenadmiraal.nl | www.maartenadmiraal.nl

Heiloo Energie
Heiloo Energie organiseert op woensdag 3 april 

EEN LEZING OVER ELEKTRICITEIT  
BUITEN EN IN HUIS. SMART GRIDS! 

•  Smart Grids, slimme energie rond de openbare netten, 
en de aansluiting naar individuele huishoudens. 
Spreker: Cor Warmer

•  Slimme energie binnenshuis  
Spreker: Duncan Smith van EnergyKonnex

•  Slimme zonwering en binnenverlichting  
Sprekers: Eugène Rozing - Rozing Wonen & Dromen;  
Rob Tromp - Ledline Lichtadviezen

Wilt u meer weten? Kom dan a.s. woensdag 3 april om 
20:00u naar het Trefpunt: Abraham du Bois-Hof 2 Heiloo 
(inloop vanaf 19.15 uur).  De toegang en koffie zijn gratis.

Zie ook www.heilooenergie.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 3-DRS € 3.250*
1.0 VVT-i Plus

grijs metallic, ’06, 121.190 km, stuurbekrachtiging, ABS, 4 
airbags, achterbank in delen neerklapbaar, centrale vergren-
deling met afstandsbediening, elektr.
ramen voor, radio/cd-speler, etc.

O
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N

* 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
E
U
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
> Ternaamstellen
> 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
C
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* RIJKLAARPRIJS!

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

voorstoelen in hoogte 

S
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N

* 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
C
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A
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I
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N

* RIJKLAARPRIJS!

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA COROLLA VERSO € 7.950,-* O

S
I
O

* 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!

O
C
C
A
S
I
O
N

* 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

deling met afstandsbediening, elektr.
ramen voor, radio/cd-speler, etc.

S
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N

* RIJKLAARPRIJS!

ramen voor, radio/cd-speler, etc.ramen voor, radio/cd-speler, etc.

PRIVATE LEASE€ 169.- p/mmaandelijksopzegbaar

S
PRIVATE LEASE
€ 245.-

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

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.

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

bediening op stuurwiel, 

multimediascherm, etc. * RIJKLAARPRIJS!

VERKOCHT

Voor een natuurlijke 
genezing van uw 

gezondheidsklachten
 

•  Veel persoonlijke aandacht
•  Ook geopend in de avonden 

en op zaterdag

Hogeduin 8 (Nieuw Koningsduin)
1901 ZM Castricum, www.bijkarinacupunctuur.nl
T: 06 47 48 82 82, info@bijkarinacupunctuur.nl

Bel of mail voor een afspraak of vrijblijvend advies:

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@meelgro.nl

Potgrond
30 liter + 25% extra inhoud. Per stuk € 3,19 ltr. 0.08
5 halen, 4 betalen!

€ 15,95 € 12,50
Tuinaarde
30 liter + 25% extra inhoud. Per stuk € 1,99 ltr. 0.05
5 halen, 4 betalen!

€ 9,95 € 7,95
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Alkmaar en opgegroeid in 
Heiloo. Tot mijn tweede hebben wij in Ypestein gewoond. Daarna 
zijn wij verhuisd naar de Oosterzijweg, waar ik nog steeds met 
mijn ouders en zus woon.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Ik ben dagelijks met mijn hobby/passie tennis bezig. Ik voel mij 
bevoorrecht dat ik de mogelijkheid heb om van mijn hobby mijn 
werk te maken. Ik zie veel van de wereld omdat ik internationale 
toernooien voor de wereldranglijst speel. Daarnaast ben ik dit jaar 
gestart met een online hbo-opleiding.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Binnen mijn sport heb ik mijn grote idool Roger Federer al eens 
mogen ontmoeten. Naast Federer zou ik graag eens een dagje mee 
willen lopen met Sven Kramer, om te zien wat voor trainingsdagen 
hij draait. Ik heb heel veel bewondering voor zijn lange schaats-
carrière. Hij presteert altijd optimaal en haalt het maximale uit 
zichzelf.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Als ik terugkijk op mijn jeugd in het algemeen, zie ik de mooie va-
kanties en uitstapjes die wij als gezin en familie gemaakt hebben. 
Altijd fijn en gezellig. Op tennisvlak is mijn mooiste jeugdherinne-
ring mijn eerste nationale titel in de leeftijdscategorie tot en met  
12 jaar. Dat heeft veel indruk gemaakt.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Ik heb geen specifieke plek in Heiloo die favoriet is. Maar ik vind 
Heiloo, mede door de ligging dichtbij strand, duinen en stad ideaal. 
Het afgelopen jaar ben ik veel in de Noord-Afrikaanse landen 
geweest. Als ik dan terugkom voelt Heiloo echt als thuis. Ik vind 
het dan heerlijk om even met mijn vrienden en vriendinnen bij te 
praten bij Herberg Jan of De Kamer.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Haha, een sponsor mag mij altijd wakker bellen.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Op mijn school in Alkmaar hing op de sportafdeling de tekst: als je 
doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dat heb ik altijd onthouden, 
en ik probeer elke dag dingen anders/beter te doen.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Ik ben opgegroeid in een hecht gezin. Topsport en het tenniscircuit 
in het algemeen is soms een eenzaam bestaan. Mensen denken 
vaak dat het reizen alleen maar gaaf is, maar het moment van weer 
weggaan blijft voor mij altijd een dingetje.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Ik ben onder de indruk hoe sommige gemeentes budget vrijmaken 
om sport en cultuur in de eigen gemeente te ontwikkelen. Een 
mooi voorbeeld vind ik sportcomplex De Meent in Alkmaar, dat 
zodanig verbouwd is dat ook kleinere sporten mooie faciliteiten 
hebben. Ik zou ook in Heiloo proberen vele verenigingen beter te 
steunen zodat er ook over tien jaar voor jeugd en inwoners van 
Heiloo nog een mooi sportaanbod is.

10. De persoonlijke vraag van Peter Bruin:
“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 beginnend proftennisster.”
Ik train nu 3 dagen per week in Duitsland (Essen) en 3 dagen in 
Den Haag. Mijn trainingsdagen variëren tussen de 4-7 uur per dag. 
Ik speel 2 weken per jaar in Nederland Eredivisie bij Leeuwen-
bergh in Den Haag, en in Duitsland maak ik met mijn Duitse club 
het debuut in de Eerste Bundesliga. Daarnaast speel ik gemid-
deld 25 internationale toernooien per jaar. Waaronder natuurlijk 
ook het Future Toernooi in Alkmaar, waar ik mijn dubbeltitel ga 
verdedigen.

Ik geef de tien vragen door aan Joris Kramer. Mijn vraag is:
“Wat wil jij nog bereiken op voetbalgebied?”

Tien vragen aan...

Annick
Melgers

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 
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072-5351072 of via 
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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. 
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Het weekblad Uitkijkpost wordt 
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HEILOO - IJssalon Pinoccio bestond op zaterdag 30 maart één jaar. Dat wordt gevierd met een feest-
week van 30 maart t/m 7 april. “Heiloo, bedankt voor jullie warme onthaal en vele bezoek. Wij heb-
ben veel enthousiaste verhalen gehoord en veel blije klanten mogen ontvangen,” vertellen ijsma-
kers Marco Koelman en Tim Klaver van IJssalon Pinoccio. Om al hun klanten te bedanken, geven ze 
deze hele week de tweede bol ijs gratis. Het vrolijke team staat voor je klaar! Hun aanraders? “Gold 
Chocola en Drop Toffee!” Op de foto van links naar rechts: Tim, Sanne en Marco.    
                  Tekst en foto: Ilse Bloemendal

IJssalon Pinoccio viert 1-jarig bestaan

Filip Jordens brengt 
hommage aan Brel

HEILOO - In Hommage à Brel 
brengt Filip Jordens met zijn 
muzikanten een meesterlijke 
ode aan de grootmeester van 
het Franse chanson. 

Filip Jordens imiteert niet, hij 
ís Brel. Zijn talent, zijn stem, zijn 
lichaam, het samenspel met zijn 
muzikanten, alles in Filip Jordens 
roept ‘le grand Jacques’ opnieuw tot 
leven. Er is ook de fysieke gelijke-
nis. De Franstalige Vlaming Jordens 
heeft dezelfde jongensachtigheid, 
die combinatie van verlegenheid 
en flair. Hij beweegt als Brel, laat 
zijn handen wapperen, en - vooral 
- werkt zich in het zweet als Brel. 
Met dezelfde kracht, furie, ironie 

en tederheid speelt hij niet enkel 
de zaal plat, hij laat ons ook voelen 
hoe groots en actueel het oeuvre 
van Brel, nu 40 jaar na zijn dood, 
nog steeds is. Brel de dichter, Brel 
de visionair, Brel de muzikant, Brel 
de comedian, Brel de satiricus, Brel 
de mens. Alle oude en nieuwe fans 
die het optreden van Brel in 1964 in 
het Huis met de Pilaren in Bergen 
hebben gemist, krijgen een nieuwe 
kans in de Cultuurkoepel Heiloo!

Zaterdag 13 april, aanvang: 
20.15 uur. Kaarten à € 22,50 via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl, bij 
de Verhalenkamer op Landgoed 
Willibrordus Heiloo of aan de deur.

Filip Jordens brengt Brel opnieuw tot leven.    Foto: Tine de Wilde
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Duurzaam Heiloo wordt mogelijk gemaakt door:

WWW.DUURZAAMHEILOO.NL
Thermo Energie

ALiDAALi
 Stoffeerder en Accessoires 

www.alidaheiloo.nl

Business
Controlling

Alles over hergebruik grondstoffen met oa;

Voor het eerst Voeding uit de buurt; gesloten kringloop.
Dorcas.

Hergebruik Leer met workshop voor de kinderen.
Kringloopwinkel.

Verpakkingen en z’n toepasbaarheid.

17 april, 19:30
extra

 informatieavondin ‘t Trefpunt 
over Afval

Plameco vakbedrijf Martens & de Boer
De Trompet 2182 1967 DC Heemskerk 0251 745 080

TIJDENS DEZE SPECIALE PLAFONDSHOW KUNT U ZICH UITVOERIG LATEN VOORLICHTEN 
OVER DE VELE MOGELIJKHEDEN VAN DIT UNIEKE EN BEPROEFDE PLAFOND SYSTEEM 

ONDER HET GENOT VAN KOPJE KOFFIE EN EEN KLEINE VERSNAPERING.

Een Plameco spanplafond is:
•  Vochtbestendig en alg-, bacterie- en schimmelwerend

•  Al in één dag geplaatst, terwijl grote meubels kunnen blijven staan

•  Geschikt voor iedere ruimte, zowel binnen als buiten

• Brandveilig

• Met foto’s te bedrukken

•  Perfect om de akoestiek te verbeteren

•  Ideaal om verlichting te kunnen optimaliseren

•  Uit te voeren met sierlijsten van klassiek tot modern

EEN NIEUW 
PLAFOND
IN 1 DAG!

PLAMECO PLAFONDS
MARTENS EN DE BOER 5 JAAR! 

WIE JARIG IS TRAKTEERT! 
NU 15% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting 
Akoestiek • Schimmelwerend

Donderdag 4, 

vrijdag 5 en 

zaterdag 6 april
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COLUMN

Michiel Ullers

Het is weer zover, schoolvoetbal. De 
groepen 5 t/m 8 mogen deze weken 
weer aan de bak. Zo ook mijn zoon. 
Voetbalschoenen en schoolkleding 
aan en rennen maar. Vooraf moet 
er uiteraard wel geoefend worden. 
Training dus. Elf jongetjes ren-
nen over een veldje voor school 
en schoppen tegen een bal. Wat 

een genot om kinderen ouderwets 
buiten bezig te zien i.p.v. achter een 
schermpje.

 
De dag daarna komt mijn zoon thuis 
uit school en roept meteen dat er 
straks weer getraind gaat worden. 
Het is lekker weer buiten, dus sti-
muleren die hap. Na een halfuurtje 
zit hij nog op de bank. “We gaan zo 
beginnen,” roept hij. Echter, na een 
uur zit hij nog steeds op de bank. 
Ik ga kijken en zie dat hij op de 
PlayStation zit. “Je zou toch gaan 
trainen?” Hij is Rocket League aan 
het spelen, een voetbalspel maar 
dan met auto’s. FIFA zal straks ook 
wel voorbijkomen.

 
“En nu dat ding uit en naar 
buiten,” zeg ik kwaad. Hij kijkt 
me boos aan en zegt dat ze nog 
aan het oefenen zijn. Oefenen 
voor wat? Schoolvoetbal op de 

PlayStation? Terwijl ik dat zeg, 
zie ik ineens mogelijkheden. 
Een ‘E-schoolvoetbaltoernooi’ 
op de PlayStation. Klassen vol 
leerlingen met koptelefoons op 
spelen online via een soort regi-
onale FIFA tegen elkaar om het 
‘E-voetbalkampioenschap’. Is dat 
de toekomst? Brrr… “En nu naar 
buiten!” roep ik nog harder om de 
boodschap nog beter over te laten 
komen.

Met een boze blik wordt online via 
de headset onderling afgesproken 
om toch maar echt te gaan voetbal-
len. Blijkbaar hebben meer ouders 
commentaar. Hij trekt zijn voetbal-
schoenen aan en gaat met een bal 
naar buiten. Na een paar uur komt 
hij met een rood en bezweet hoofd 
thuis en ploft op de bank met een 
glimlach. Toch wel leuk, buiten-
spelen.

E-schoolvoetbal

Twee dagen Heiloo�r-Limmer Bokkentocht wordt 
voortgezet 
HEILOO - De organisatie van de halfjaarlijkse Bokkentocht heeft besloten 
de vorig jaar ingezette twee dagen te continueren. Op de zondag is bij 
sommige horecagelegenheden de ‘deelnametijd’ iets afwijkend. De uitzon-
deringen zullen op de stempelkaart vermeld worden. Zo kunnen degenen 
die zaterdag iets anders hebben én de liefhebbers die meer verschillende 
bieren willen proeven ook de zondag gaan fietsen.

Er zullen weer genoeg smaken te kiezen zijn op 13 en 14 april a.s. vanaf 
14.00 uur, en hopelijk kunnen we er net als vorig jaar lekker buiten van 
genieten! De deelnemende zaken zijn Blondes, Brouwerij Dampegheest, 
EetBarLekker, Fletcher Hotel, Heeren van Limmen, Herberg Jan, De 
Kamer, Keuken met Karakter, ‘t Kroegje, La Strada, Sportcafé Het 
Vennewater, De Wit en Di Fiorentina.

Blonde voorjaarsbieren zijn gemiddeld wat lager in alcohol dan donkere 
herfstbocken (de laagste is zelfs 3,4%), zodat je er met het warme weer 
eentje meer kan proeven. Direct bij de (overal aan te schaffen) informa-
tieve stempelkaart ontvang je een presentje en bij elk café een hapje bij je 
eerste bier. De hapjes zien er veelbelovend uit en zijn zeer gevarieerd. Van 
de opbrengst van de stempelkaarten gaat 20% naar een goed doel, deze 
editie is gekozen voor Timmerdorp Heiloo! De organisatie wenst iedereen 
veel fiets- en proefplezier!

Lezing over Smart Grids en slim energieverbruik 

HEILOO - Heiloo Energie organiseert op woensdag 3 april een lezing over 
Smart Grids en over slim energiegebruik in en om het huis.

Smart Grids zijn elektriciteitsnetwerken waarbij in theorie alle gebruikers 
van elektriciteit ook elektriciteit aan het netwerk kunnen leveren. Dit is 
mogelijk door de intelligentie in het netwerk. Wat is er allemaal mogelijk? 
Wat zijn de voordelen en nadelen? Wat zijn de consequenties voor de con-
sument? Cor Warmer vertelt hier meer over in zijn lezing: ‘Slimme energie 
rond de openbare netten en de aansluiting naar individuele huishoudens.’ 
Daarna vertelt Duncan Smith van Energy Konnex ons meer over slimme 
energiesystemen binnenshuis. Vervolgens informeert Eugène Rozing van 
Rozing Wonen en Dromen over de mogelijkheden van slimme zonwering, 
waarna Rob Tromp van Ledline Lichtadviezen de mogelijkheden van  
slimme verlichting in huis presenteert.

Wilt u meer weten? Kom dan woensdag 3 april om 20.00 uur naar het 
Trefpunt, Abraham du Bois-Hof 2 Heiloo. Inloop vanaf 19.15 uur.  
Zowel de toegang als koffie en thee zijn gratis.

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N Ervaar elektriciteit en mobiliteit 
tijdens Energie Expo

HEILOO – Op zondag 14 april 
wordt in de showroom van Van 
der Steen Autoverkoop aan De 
Oude Werf 4 de Energie Expo 
gehouden. En wie denkt dat er 
alleen gekeken kan worden naar 
en gereden kan worden met 
elektrische auto’s heeft het mis!

Bas van der Steen: “Het eve-
nement is voor iedereen die zich 
wil laten adviseren over energie 
opwekken en omzetten naar mobi-
liteit. Bezoekers kunnen zich laten 
informeren of zelfs vrijblijvend 
een proefrit maken in verschil-
lende EV-modellen. Van der Steen 
Autoverkoop stelt in samenwerking 
met Rob van der Wal van CiRoPack, 
BMW Amsterdam en Renault 
Stokman diverse modellen beschik-
baar om vrijblijvend een proefrit te 
maken tijdens de Energie Expo.”

Mobiliteit
Maar niet alleen met de auto 

wordt elektrisch gereden. De elek-
trische fiets is niet meer weg te den-
ken uit het straatbeeld. Jong en oud 
maakt tegenwoordig gebruik van 
deze fietsen. De medewerkers van 
Busker Fietsen uit Bergen zijn deze 
dag op de Energie Expo aanwezig 
en kunnen u alles vertellen over de 
elektrische fiets. De fietsen kunnen 
ook worden getest.

Huis
De medewerkers van Will Glorie 

en Theo van Velzen staan deze dag 
voor u klaar om u alles te vertellen 

over zonnepanelen en warmtepom-
pen. Wat kunnen deze panelen u 
opleveren en hoeveel moet u daar-
voor investeren? Of is in uw geval 
het gebruik van aardwarmte aan-
trekkelijk voor uw energierekening? 
Voor energieopslag kunt u met al 
uw vragen terecht bij medewerkers 
van Indutecc Industrial Solutions.

Advies
Voordat u energie kunt gaan 

opwekken dient u eerst te investe-
ren. Deze investering kunt u finan-
cieren. En misschien kunt u zelfs 
wel subsidie aanvragen. Gerard 

Tool en Mark Boetje zijn op 14 april 
aanwezig en kunnen u vrijblijvend 
van alle informatie en mogelijkhe-
den voorzien op Energie Expo.

Tevens zijn Duurzaam Heiloo en 
Heiloo Energie deze dag gezamen-
lijk aanwezig met een stand om de 
bezoekers te informeren.

Energie Expo is geopend op 14 
april van 10.00-16.00 uur, de entree 
is gratis. Voor meer info: www.ener-
gie-expo.nl

Tekst: Yvonne van Stiphout

Tijdens de Energie Expo kun je je laten adviseren over energie 
opwekken en omzetten naar mobiliteit.       Aangeleverde foto

 
1 april
HEILOO - In Uitkijkpost van 27 maart las u het bericht 
over de plannen voor een zwemparadijs in het voor-
malige pand van De Schrijverij in Heiloo. Onze excu-
ses voor degenen die al helemaal zin kregen in een 
subtropische duik, dit was - natuurlijk - een weliswaar 
vervroegde 1 aprilgrap. Met dank aan de eigenaren 
van het pand voor de toestemming en Jos Kraakman 
voor de visuele invulling.

Foto: Jos Kraakman

SALONDAG bij Salon 81
HEILOO - Beautylovers uit 
Heiloo en omgeving zijn zater-
dag 6 april vanaf 10.00 uur van 
harte welkom om een kijkje te 
komen nemen in Salon 81 aan 
de Stationsweg 81 in Heiloo. 
Het hele Team van beautyspe-
cialisten staat voor u klaar tij-
dens de ‘SALONDAG’. Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje kunt u met de dames 
kennismaken en laten zij u met 
liefde proeven van alle behande-
lingen en producten die worden 
aangeboden in de salon.

Eén van de internationaal geori-
enteerde beautyspecialisten van 
LOOkX make-up en Skincare is aan-
wezig en biedt u een gratis huidana-
lyse aan, de vrouwelijke doktoren 
van The WOW Factory kunnen u 
alles vertellen over botox- en fillers-
behandelingen, u kunt uzelf desge-
wenst gelijk laten behandelen en de 
visagiste geeft u een make-upadvies 
dat u ‘s avonds nog kunt toepas-
sen als u iets gezelligs gaat doen. 
U kunt alle producten naar harte-

lust testen en er zijn verschillende 
demonstraties van de nagelstylistes, 
de (medisch) pedicure en de brow-
specialisten. Hoe gebruik je wenk-
brauwmake-up tussen de verfbeur-
ten door? Hoe werkt het ‘LOOkX 
LED masker’, een unieke manier 
om de huid te verjongen, ontwik-
keld door de NASA? Alle denkbare 
vragen over de behandelingen die 
Salon 81 aanbiedt komen aan bod.

“De SALONDAG is de ideale dag 
om eens binnen te lopen bij Salon 
81 die zich volledig heeft gespecia-
liseerd in alles wat vrouwen willen 
op beautygebied,” aldus eigenaresse 
Eef Liefting. Uw vriendinnen, zus-
sen of buurvrouwen kunt u gewoon 
meenemen, zie het als een gezel-
lig dagje uit in het Stationscentrum 
van Heiloo. Het Salon 81 Team kijkt 
er ontzettend naar uit om voor alle 
belangstellenden een tipje van de 
sluier op te lichten over ons brede 
aanbod, iedereen is van harte wel-
kom, graag tot zaterdag 6 april. Voor 
meer informatie: www.salon81.nl.

Beautyspecialistes Lisa, Nina, Janine en Joyce staan voor u klaar 
tijdens de SALONDAG bij Salon 81.        Foto: Eef Liefting

Tekst: Margreeth Anema
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Tijdens de raadsvergadering van  
1 april kreeg Ronald Vennik een vaste 
aanstelling als raadsgriffier. De voor-
malig wethouder uit Velsen begon op 
1 mei 2018 als raadsgriffier in Heiloo. 
Nu komt hij op 1 mei 2019 in vaste 
dienst. Naast de vele hamerstukken 
en een bespreekstuk werden een  
aantal moties ingediend.

Westerweg 338a
Gesproken werd over het bestem-

mingsplan aan de Westerweg 338a. Op dit 
perceel is een woning, een stolpboerderij 
en een hooischelf aanwezig. De woning 
is in vervallen staat en zal samen met de 
stolpboerderij worden gerestaureerd/
herbouwd. De stolpboerderij zal geschikt 
worden gemaakt voor bewoning. Het 
perceel Westerweg 338a is gelegen bin-
nen het bestemmingsplan ‘Zuiderloo’. 
Edith de Jong (GBH) kan niet instemmen 
met het plan zolang er geen antwoord is 
op de door haar fractie gestelde vragen. 
Omdat dit plan van herbouw valt onder 
het vigerende plan Zuiderloo vindt GBH 
dat de eigenaren moeten bijdragen aan de 
aansluiting A9 en het groenfonds, net als 
de eigenaren van de nieuwbouwwoningen 
in Zuiderloo. Portefeuillehouder Fred 
Dellemijn geeft aan dat het in dit geval 
niet om een nieuwe woning gaat maar om 
een al lang bebouwd perceel waar een 
woning herbouwd gaat worden. Het voor-
stel wordt aangenomen met instemming 
van alle partijen behalve GBH.

Ballonnen
Heiloo-2000, CDA, PvdA, Heiloo Lokaal, 

D66 en GBH dienen gezamenlijk een 
motie in voor een verbod op het opla-
ten van ballonnen. Michel Engelsman 
(Heiloo-2000): “Ballonnen zijn milieubelas-
tend. Dit blijkt uit het onderzoek uit 2015 
door de Universiteit van Wageningen. Het 
gaat niet om ballonnen bij feestjes thuis. 
Die ruimen we na het feestje gewoon 
weer op. Het gaat om de ballonnen die 
vaak in grote hoeveelheden worden opge-
laten bij festiviteiten. Het afval dat de bal-
lonnen na hun vlucht uiteindelijk vormen 
is ongewenst omdat het moeilijk tot niet 
afbreekbaar is. Het eindigt als zwerfafval 
op het vasteland en de kust en levert een 
bijdrage aan de ‘plastic soep’ in de ocea-

nen. Deze ballonnen veroorzaken dieren-
leed en sterfte. Resten van de ballonnen 
in de natuur zijn gevaarlijk omdat dieren 
verstrikt kunnen raken in de sierlinten 
en afsluiters en daardoor geen voedsel 
meer kunnen zoeken. Ook kunnen dieren 
de ballonresten voor voedsel aanzien en 
het opeten waardoor de maag en darmen 
verstopt kunnen raken en ze hierdoor 
sterven.” De zes fracties verzoeken met 
deze motie het verbod op te nemen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
en zo snel mogelijk scholen, ondernemers 
en verenigingen te informeren over de 
negatieve gevolgen van het oplaten van 
ballonnen en aan te moedigen tot het 
gebruik van milieuvriendelijker alternatie-
ven. Portefeuillehouder Rob Opdam vindt 
deze motie uit milieuoogpunt een goede 
zaak. Maar hij vraagt zich wel af of de APV 
hiervoor aangepast moet worden. Indien 
het in de APV wordt opgenomen zal er 
gehandhaafd moeten worden, dit lijkt 
geen gemakkelijke opgave. Hans Romeyn: 
“Er zijn al scholen die zich bewust zijn van 
het effect van ballonnen op het milieu. 
Daar worden ook geen ballonnen opgela-
ten bij festiviteiten. Ook zijn de afgelopen 
2 jaar geen vergunningaanvragen binnen-
gekomen.” Bij zo’n aanvraag moet ook een 
vergunning verkregen worden om ballon-
nen op te laten. Romeyn: “Overigens is het 
in Castricum wel opgenomen in de APV.” 
De VVD, die zeker tegen de aanpak van 
zwerfvuil is, steunt de motie niet.

Vuurwerk
GBH dient een motie in voor een ver-

bod op consumentenvuurwerk tijdens de 
jaarwisseling. Hierin verzoekt zij om voor 
de jaarwisseling 2019/2020 een algeheel 
verbod voor consumentenvuurwerk op te 
nemen in de APV van Heiloo. Tevens wil-
len zij een vuurwerk- of laserevenement 
organiseren voor de inwoners. Bij het 
organiseren van zo’n evenement kan een 
samenwerking aan worden gegaan met de 
ondernemers van Heiloo. De Jong (GBH): 
“Jaarlijks wordt in Nederland 16 miljoen 
kilo vuurwerk afgestoken tijdens de jaar-
wisseling. Het milieu heeft zwaar te lijden 
door de emissie van grote hoeveelheden 
plastic, fijnstof en zware metalen. Door 
het afsteken van vuurwerk raken jaarlijks 
vele honderden mensen gewond. Maar 

ook mensen met COPD 
lijden door de gevol-
gen van de door het 
vuurwerk veroorzaakte 
luchtverontreiniging. Er 
wordt veel dierenleed 
veroorzaakt door het 
vuurwerk, om maar niet 
te spreken over de vele 
miljoenen schade aan 
huizen, auto’s en inrich-
tingen van openbare 
ruimten.” Het kabinet 
heeft besloten dat elke 
gemeente zelf mag beslissen om een vuur-
werkverbod in te stellen. Uit onderzoek 
blijkt dat twee derde van de Nederlandse 
bevolking een vuurwerkverbod voor par-
ticulieren steunt. Portefeuillehouder Hans 
Romeyn begrijpt het voorstel en geeft 
aan dat er in de APV van Heiloo duidelijk 
vermeld staat wanneer er verkocht en 
afgestoken mag worden.

De schade in Heiloo valt de afgelopen 
twee jaar best mee: tussen de € 3.000 - € 
6.000. De overlast is beperkt. Dat er bui-
ten de tijden die vermeld staan in de APV 
vuurwerk wordt afgestoken en overlast 
zou veroorzaken, bijvoorbeeld bij speciale 
verjaardagen, vindt Romeyn een beperkte 
overlast. Ko Hemminga (PvdA) geeft aan 
dat een vuurwerkverbod niet te handha-
ven is met drie wijkagenten. Het moet een 
landelijk beleid worden. Pauline Wittebol 
(D66) vraagt zich af of het dan wel te 
handhaven is. Rob Levie (Heiloo-2000) 
verwacht dat de inwoners niet zitten te 
wachten op een vuurwerkverbod. “En 
Den Haag wil zijn handen niet branden 
aan een vuurwerkverbod. Er ligt een 
schone taak voor het college om de tijden 
die in de APV staan vermeld te handhaven 
op 31-12.” GBH wil een onderzoek doen 
onder de inwoners van Heiloo om te kij-
ken of zij, in lijn met de landelijke trend, 
ook tegen vuurwerk stemmen. VVD zegt 
dat je dan ook een verbod op verkoop in 
moet stellen omdat men vuurwerk niet in 
de kast laat staan. CDA is tegen een vuur-
werkverbod. Mart Brouwer de Koning: 
“Je moet het plezier van veel mensen niet 
bederven.” Arjen Vroegop: “De VVD steunt 
het standpunt van het CDA. Afgelopen 
jaarwisseling stonden mensen massaal 

buiten op de Zevenhuizerlaan en genoten 
van het vuurwerk, dus iedereen heeft ple-
zier.” Fons Hopman (D66) nodigt hem uit 
om de komende jaarwisseling bij hem in 
de straat te komen kijken, daar was afge-
lopen jaarwisseling bijna geen vuurwerk.” 
De motie wordt verworpen. Komt er een 
vuurwerkverbod dan moet dat landelijk 
zijn.

Kleine woningen
D66, Heiloo-2000, PvdA en CDA dienen 

een motie in voor het realiseren van kleine 
woningen. Roman van der Lee (D66): “Wij 
dragen het college op om op zoek te gaan 
naar partijen die op geschikte locaties 
huurwoningen met een oppervlakte van 
circa 32 m2 willen bouwen en/of panden 
waarvan de huidige bestemming niet 
langer gehandhaafd wordt/kan worden 
willen transformeren tot kleine woningen. 
Hiermee willen wij Heiloo een stukje beter 
maken voor jongeren. Maar deze wonin-
gen zouden ook passend kunnen zijn voor 
ouderen en alleenstaanden. CDA onder-
steunt de motie en wijst naar de leegstaan-
de winkelpanden naast het gemeentehuis. 
Woningen met een kantoorruimte zouden 
daar prima passen volgens de CDA-fractie. 
VVD wil graag mede-indiener zijn van de 
motie. Portefeuillehouder Rob Opdam wil 
graag meewerken aan de motie en wil de 
termijn van terugkoppeling aan de raad 
hetzelfde moment laten zijn als de terug-
koppeling van de woonvisie. Wanneer dat 
exact is weet de portefeuillehouder nog 
niet te melden.

De motie wordt aangenomen en zal dus 
worden uitgevoerd.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Ballonnen, vuurwerk en kleine woningen

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

Open dag Jan van Rijckenborghschool
HEILOO - Zaterdag 6 april is 
het open dag op de Jan van 
Rijckenborghschool. Van 10.00 - 
13.00 uur zijn ouders en kinde-
ren van harte welkom om de res-
pectvolle warme sfeer op deze 
school te proeven. 

Leerkrachten, ouders en leerlin-
gen staan klaar om u rond te leiden. 
Er zijn leuke activiteiten voor de 
kinderen, zoals knutselen, koekjes 
bakken en spelletjes. De Jan van 
Rijckenborghschool is een klein-
schalige basisschool. De evenwich-
tige ontwikkeling van het sociale, 
cognitieve en creatieve niveau staat 
centraal. Oftewel ‘leren met hart, 
hoofd en handen’. Naast reguliere 
lesmethodes en projectonderwijs 
hebben handvaardigheid, drama 
en muziek een belangrijke plaats 
in het lesrooster. Kinderen van alle 
achtergronden en religies zijn wel-
kom. Iedere dinsdagochtend kunt 
u vrijblijvend de school en de klas-
sen bezoeken. Tevens kan uw peu-
ter vanaf 3,5 jaar 2 ochtenden per 
week instromen in de kleutergroep. 

Meer informatie op www.jvrschool.
nl of bij directrice Marije Peters. 

Trompenburg 49, 1852 CC Heiloo, 
072-5338286.

Op de Jan van Rijckenborghschool wordt geleerd met ‘hart, 
hoofd en handen’.         Aangeleverde foto

 
Cursus gitaarspelen bij kampvuur
HEILOO – De Muziek- en Dansschool Heiloo biedt weer een  
nieuwe korte cursus aan.

Het is weer lente, de zomer komt eraan. Wat is er nou leuker dan  
(tijdens je vakantie) bij het kampvuur je gitaar erbij te pakken en onder 
de sterrenhemel samen met anderen je favoriete liedjes te spelen en 
te zingen? Je kunt al wat basisakkoorden op de gitaar en wat bekende 
kampvuurliedjes spelen en zingen. Maar je wilt meer leren. Dat kan! De 
cursus bestaande uit 8 lessen start op 17 april en wordt in kleine groepjes 
gegeven van 20.30–21.30 uur door Edwin Ligteringen. Deelname vanaf 16 
jaar. Voor verdere informatie zie de website  
www.muziekendansschoolheiloo.nl.

Voorjaarsverkoop  
 
HEILOO - Op vrijdag 5 en zater-
dag 6 april houdt het Rode Kruis 
voorjaarsverkoop in winkel-
centrum ‘t Loo. De deelnemers 
hebben weer mooie handwerkjes 
gemaakt. De opbrengst wordt 
gebruikt om nieuw materiaal te 
kunnen kopen. Graag tot ziens  
bij de kraam.
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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 
– MUZIEK. KRAAY-

ENHOF, JANSEN, VAN VEEN 
MET BRAKLAND  
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

TOETSENSTUDIO DA-
NIËLLE MET 3E LEER-
LINGENCONCERT

16 leerlingen -solo en in ensembles- 
spelen bekende nummers en showen 
hoe leuk keyboard kan zijn. 
Aanvang 14.30 uur. 

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Heiloo. Kaarten verkrijgbaar bij de kassa. 

07
apr

LIONS CLUB NOORD-
KENNEMERLAND 
Benefiet filmavond; film ‘Ben 

is back’ en een miniveiling. 
Aanvang 18.30 uur. 

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Heiloo. Kaarten reserveren: thleijen@hetnet.nl

08
apr

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN 
– CABARET. BEUVING /

NEDERKOORN MET 
“LEUKER KUNNEN WE 
HET NIET MAKEN”
Cabaretiers Jan Beuving en Patrick 
Nederkoorn duiken voor u in de 
kleinste letters en de grootste valkuilen 
van onze Belastingdienst, maar 
leggen ook de liefde bloot achter al die 
bureaucratie. Aanvang 20.15 uur

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

10
apr

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN 
- CABARET 

VRIJDAG & SANDIFORT MET 
‘VOORLOPIG VOOR ALTIJD’
‘Cabaretiers met zoveel acteer- en 
zangtalent, energie en overtuigings-
kracht op het toneel!’ concludeerde de 
Poelifinario-jury. Aanvang 20.15 uur.

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

16
apr

RHEINGOLD - 
1233 KILOMETER
SAGEN-ROMANTIEK,

Ciconia Consort o.l.v. Dick van Gas-
teren met Karin Strobos – mezzosop-
raan.  Zondagmiddag 7 april om 15.00 
uur in de Witte Kerk Heiloo. 

❯ WITTE KERK www.concertenwittekerk.nl, 
info@concertenwittekerk.nl of 06-45184525.

07
apr

culturele
agenda

       Heiloovan

Een reis door de 
geschiedenis van De Die

HEILOO - Zaterdagmiddag 30 
maart vond in het Historisch 
Museum de opening plaats 
van de nieuwe tentoonstelling 
over De Die. Vele genodigden, 
waaronder gemeenteraadsle-
den en leden van de Heilooër 
Amateurfotografenvereniging 
(HAF), werden tijdens de ope-
ning meegenomen naar de 
geschiedenis van dit veenrivier-
tje.

Het veenriviertje, De Die, vormt 
de kern van een cultuurhistorisch 
erfgoed en prachtig natuurge-
bied. Een gebied dat bij weinig 
mensen bekend is. Daarom heeft 
de Historische Vereniging Heiloo 
besloten aan dit bijzondere gebied 
een tentoonstelling te wijden. 
Het gebied wordt door een twee-
tal instanties beheerd. Landschap 
Noord-Holland beheert het gebied 
achter het Ter Coulster en de rest 
van het gebied valt onder het beheer 
van Natuurmonumenten. Tijdens 
de opening liet de voorzitter van 
de Historische Vereniging Heiloo, 
Jaap de Graaf, aan de hand van een 
diapresentatie de historie van dit 

unieke gebied zien. De tentoonstel-
ling werd officieel geopend door het 
tonen van een film van Walter van 
Schagen. Deze film, gemaakt vanuit 
de lucht, laat het gebied zien vanaf 
de Limmertocht tot aan de Heilooër 
Tolweg. Wegens grote belangstel-
ling zal Jaap de Graaf deze presen-
tatie over het gebied nogmaals hou-
den op zondag 7 april om 14.30 uur 
in het Historisch Museum.

De nieuwe tentoonstelling neemt 
de bezoekers aan de hand van 
oude kaarten van het gebied en 
maar liefst 42 foto’s mee door het 
gebied. Alle 42 foto’s zijn gemaakt 
door leden van de HAF. Daarnaast 
kunnen bezoekers van de ten-
toonstelling in de filmzaal van het 
Historisch Museum kijken naar een 
diapresentatie en de film van Walter 
van Schagen.

De tentoonstelling is te bezichti-
gen op zondagen van 14.00 - 17.00 
uur, op dinsdagavonden van 19.00 
- 21.00 uur en op zaterdagen van 
14.00 - 17.00 uur.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Tentoonstelling over De Die in het Historisch Museum. 
       Foto: STiP Fotografie

Extra alertheid na grote 
fouten rondom Michael P.
HEILOO - De vernietigende con-
clusie dat er grote fouten zijn 
gemaakt rondom Michael P., de 
moordenaar van Anne Faber, 
zorgt ook in onze provincie voor 
extra alertheid. 

Nadat eerder bekend werd dat 
er van alles mis is gegaan rond 
de behandeling van zedende-
linquent P., laat de Forensisch 
Psychiatrische Afdeling in Heiloo 
(De Strandwal) aan NH Nieuws in 
een reactie weten dat ze kritisch 
naar hun eigen werkwijze zullen 
gaan kijken. Uit een rapport van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
bleek dat bij de geleidelijke terug-
keer van Michael P. in de samenle-
ving niet is gekeken of zijn vrijheid 
een gevaar zou opleveren. Er zijn 
talloze fouten gemaakt door de 
betrokken partijen, zo luidt de con-
clusie. Volgens woordvoerder Niek 
Kuijper is het nog te vroeg om te 
zeggen of de kliniek in Heiloo ook 
te maken heeft met in het rapport 
geschetste tekortkomingen. “Het 
rapport is net gepresenteerd, dus 
het zal zeer zorgvuldig bekeken 
moeten worden.”

De Strandwal telt vier units, waar-
van twee gesloten en twee open 
units. Per unit kunnen acht cliënten 
worden opgenomen. Aanvankelijk 
komen veroordeelden terecht in 
een gesloten unit, om daarna door 
te stromen naar een open unit. Bij 
opname wordt onderzoek gedaan 
naar de achtergronden van de cli-
ent, zijn/haar sociale netwerk en 
de huisvestingssituatie. “Het is 
goed mogelijk dat de door de raad 
geformuleerde aanbevelingen in 
de Heilooër kliniek al zijn doorge-
voerd,” benadrukt Kuiper. “Maar 
alle verbeteringen worden uiteraard 
overgenomen.”

In 2017 publiceerde Uitkijkpost 
een drieluik rondom de GGZ-
instelling in Heiloo. Dit drieluik 
kunt u als een speciaal longread 
artikel teruglezen op de website 
van Uitkijkpost. Inmiddels ligt het 
verzoek bij GGZ om binnenkort in 
Uitkijkpost op het rapport terug te 
komen.

Bron: NH Nieuws

Het thema van de Peuterkoningsspelen is dit jaar ‘Back  
to the future’.          Aangeleverde foto

Peuterkoningsspelen op 
de Paulusschool

Alle peuters uit Heiloo en omstreken zijn welkom!

HEILOO - Woensdag 10 april 
is het weer zover: de jaarlijk-
se Peuterkoningsspelen op de 
Paulusschool! Met dit jaar als 
thema ‘Back to the future’.

De kinderen van de Paulusschool 
organiseren regelmatig activiteiten 
die passen bij de thema’s waaraan 
op school wordt gewerkt. Zij leren 
zo probleemoplossend te denken, 
plannen te maken en samen te wer-
ken. Voor de peuters van Heiloo 
hebben zij dit jaar weer uitdagende 
Peuterkoningsspelen georgani-
seerd. De kinderen uit groep 5 en 6 
hebben van alles geleerd over uit-
vindingen uit het verleden, heden 
en toekomst. Voor de peuters heb-
ben zij allerlei activiteiten bedacht 
rondom dit thema.

Op woensdag 10 april nodi-
gen zij alle peuters van Heiloo 
uit om mee te doen met de 
Peuterkoningsspelen met als thema 
‘Back to the future’. Wat gaat er 
gebeuren? Er wordt onder andere 
gezongen, voorgelezen, geschminkt, 
er is een speurtocht, een speelhoek 
en er zijn spelletjes in de speelzaal. 
Een afwisselend en uitdagend pro-
gramma, gemaakt en voorbereid 
door de kinderen van groep 5/6!

Alle peuters zijn van harte wel-
kom vanaf 9.00 uur aan De Hucht 
6 in Heiloo. En de ouders mogen 
natuurlijk blijven. Er wordt voor 
een gezond tussendoortje gezorgd. 
Deelname is gratis. Wel graag even 
aanmelden op welkom@depaulus-
school.nl.

Paasdiner 
bij Pakhuis Dekker

HEILOO - Eerste Paasdag, zon-
dag 21 april, slaan Puur Geluk 
Catering, SK Events & Styling 
en Smaakvermaak de handen 
ineen om u een heerlijke paas-
avond te bezorgen. 

Drie creatieve bedrijven met 
grote liefde voor eten en drinken. 
Wij organiseren diners op bijzon-
dere plekken en deze avond is het 
smaakvol gerestaureerde Pakhuis 
Dekker ons prachtige onderkomen. 
Alexandra heeft een heerlijk menu 
samengesteld. U kunt uit verschil-
lende tongstrelende gerechten kie-
zen. Wijnsommelier Margret zal 
met haar oeverloze enthousiasme 

de met zorg geselecteerde wijnen 
per gerecht toelichten aan tafel. En 
Sabina zorgt er als gastvrouw voor 
dat u zich zeer welkom voelt en het 
u gedurende de avond aan niets ont-
breekt.

We ontvangen u graag om 18.30 
met een glas bubbels en sluiten 
rond 22.00 af met koffie, thee en 
handgemaakte bonbons. Wenst u 
meer informatie of wilt u reserveren 
belt u dan 06-53856843 of u bezoekt 
www.puurgelukcatering.nl/pasen-
2019. Hier vindt u ook het volledige 
menu. We hopen u te mogen ont-
vangen om u een fijne paasavond te 
bezorgen.

V.l.n.r. Margret (Smaakvermaak), Sabina (SK Events & Styling) 
en Alexandra (Puur Geluk Catering) verzorgen samen een heer-
lijke avond bij Pakhuis Dekker.        Aangeleverde foto
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ODESSA-UITVAARTVERZORGING.nl
06-138 96 144

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

Debby van der Velden

Ongeacht waar u verzekerd bent!

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

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

 Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

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

H E I L O O
Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar.

( 072 - 512 26 14

Bel ons voor een gratis voorbespreking
of laatste-wensenmap

Of bezoek hiervoor onze website:

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat. 

• Ongeacht waar u verzekerd 

 of lid bent! 

• Thuisopbaring of in een 

 uitvaartcentrum naar keuze.

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.090,-

Ontzorgt Heiloo e.o. sinds 1960

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

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

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

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

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.090,-

Iedere uitvaart op maat
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

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

Dag en nacht bereikbaar via

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

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

072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Een waardig afscheid 
voor elk budget.

               

Transparant, geen onverwachte kosten

voor elk budget.

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

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

 
Standplaats Alkmaar:

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

 
Standplaats Heerhugowaard:
Winkelcentrum Middenwaard.
(Buitenzijde parkeergarage West)

Prachtig rouwwerk voor

een betaalbare prijs

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

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

 
Standplaats Alkmaar:

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

 
Standplaats Heerhugowaard:
Winkelcentrum Middenwaard.
(Buitenzijde parkeergarage West)

Prachtig rouwwerk voor

een betaalbare prijs

Bloemkiosk Alkmaar:
Geert Groteplein 10

Tel.: 06-51566839

Standplaats Alkmaar:
Hoek Willem de Zwijgerlaan

/N.G. Piersonstraat

Standplaats Heerhugowaard:
Middenwaard, ingang Lidl

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

Petra van der Meer
06-41739549

uitvaartannonu.nl Anno Nu
Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

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

Petra van der Meer
06-41739549

uitvaartannonu.nl Anno Nu
Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

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

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

Herculesstraat 28 - Alkmaar
WWW.HAKERNATUURSTEEN.NL

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

UNIEK ASSORTIMENT VAN URNEN EN GRAFORNAMENTEN

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

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

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

Een voorjaarsgroet,
met Mimosa 

en Franse tulpen!

In goede handen...

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

info@gerwintoebes.nl

 

levensvragen
Luzana praktijk voor

Sybille Wetzel          06-11225162
 www.luzana.nl

Vragen?
Over leven en sterven?
Akasha Reading

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

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

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

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

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

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

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

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

Hartelijk danken wij u voor uw 
trouw en vertrouwen.

Koert Huber & Sybille Wetzel en 
team Terramor Uitvaartzorg

072-8449767 www.terramor.nl

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

~ liefde voor  het leven ~

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

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

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

Nienke Blom
06 - 460 234 71

www.libellealkmaar.nl

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

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

kist, kaart, bloemen, foto’s.

Voor meer informatie zie www.libellealkmaar.nl

Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

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

Terramor
               uitvaartzorg

kies voor kwaliteitdementievriendelijke
uitvaartverzorger

072 8449767

10
jaar

Ben jij die nieuwsgierige aanpakker die affiniteit heeft met logistiek en met 
wat er in een apotheek gebeurt? Ben je niet bang voor automatisering en 
een beetje verantwoordelijkheid? Dan hebben wij voor jou een 

ONTZETTEND LEUKE BAAN 
Als apotheekmedewerker (m/v) 

24 tot 36 uur per week

Dit ga je doen 
Je gaat je vooral bezig houden met het verwerken van de bestellingen. Er gaan 
dus de hele dag medicijnen door je handen. Je gaat uitpakken, inboeken, 
klaarzetten, voorraad beheren en – last but not least - werken met onze robot.

Dit vragen we van je
Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau. Je werkt nauwkeurig en 
zelfstandig, maar je kunt ook goed in een team werken. Je bent proactief en 
initiatiefrijk. Ervaring in de apotheek is een voordeel, maar geen must. Je hebt 
genoeg collega’s waar je op kunt terugvallen.

Dit hebben we je te bieden
We bieden je allereerst een leuke functie met fijne collega’s, een 
werkomgeving die dik voor elkaar is en prima doorgroeimogelijkheden. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao van de apotheken, dus ook dat is 
goed geregeld. 

Solliciteren
Mail je CV en motivatiebrief vóór 15 april naar apotheekdebrink@ezorg.nl. 
Heb je eerst nog een vraag? Bel dan even met Susan Glaubitz (0251-652500).

Apotheek De Brink
Torenstraat 64, 1901 EG Castricum, T: 0251-652500

APOTHEEK DE BRINK

Deze minigraver van slechts 75cm breed is ideaal voor o.a. het ver-
wijderen van heggen, struiken, boomstronken, gras of het opgraven en 
vernieuwen van riolering om huis of bedrijfspand. Ook is de minigraver 
geschikt voor het ontgraven van grond voor bijvoorbeeld trampoline, 
vijver of straatwerk.
In combinatie met de elektrische kruiwagen kan er snel redelijk grote
hoeveelheden grond. zand of andere materialen verplaatst worden uit
bijvoorbeeld uw achtertuin. Door de geringe breedte passen beide door
de deur of steeg en heeft het weinig tot geen schade aan uw gazon of
straatwerk tot gevolg!                      (verhuur alleen inclusief machinist)

www.picobellogrondwerk.nl
06-22600915, info@picobellogrondwerk.nl

Deze minigraver van slechts 75 cm breed is ideaal voor o.a. het verwijderen van 
heggen, struiken, boomstronken, gras of het opgraven en vernieuwen van riole-
ring om huis of bedrijfspand. Ook is de minigraver geschikt voor het ontgraven 
van grond voor bijvoorbeeld trampoline, vijver of straatwerk.In combinatie met de 
elektrische kruiwagen kan er snel redelijk grote hoeveelheden grond. zand of an-
dere materialen verplaatst worden uit bijvoorbeeld uw achtertuin. Door de geringe 
breedte passen beide door de deur of steeg en heeft het weinig tot geen schade aan 
uw gazon of straatwerk tot gevolg! (verhuur alleen inclusief machinist)

HEILOO - Uitvaartverzorging Duin 
heeft Sandra van Duivenvoorde aan-
gesteld als nieuwe uitvaartleidster. 
Zij is daarmee de eerste vrouwelijke 
uitvaartleidster van de organisatie. 
Tevens zal half april de vernieuwde 
website met uitvaartcalculator en 
nieuwe foto’s worden gepresenteerd.

Er staat een livechat-functie op de site, 
zodat mensen een laagdrempelig plat-
form hebben om vragen te stellen. Ook 
is het mogelijk een vrijblijvende voor-
bespreking aan te vragen, want het is 
voor de rouwverwerking belangrijk dat 
de nabestaanden weten dat ze het goed 
doen en in de geest van de overledene 
handelen.

“Het is prachtig om dit vak te mogen 
uitoefenen en voor de overledene en 
de nabestaanden een mooie uitvaart 
te verzorgen,” aldus Sandra. “Dat lukt 
ons altijd omdat we goed luisteren naar 
de verhalen van de nabestaanden en 
hierop inspelen. Wij leveren maatwerk 
en duwen daarbij de begrafenis of cre-
matie niet in een bepaalde richting, bij-
voorbeeld omdat dit voor ons bedrijf 
economisch gunstig(er) zou uitpakken. 
Gelukkig werkt Uitvaartverzorging Duin 
niet op deze wijze.” Integendeel zelfs, 
zegt Sandra. “Wilt u een eenvoudige uit-
vaart, dan krijgt u geen ‘reclamepraatje’ 
over de duurste kist te horen. Een goed-
kopere uitvaart die geheel in stilte plaats-
vindt, zonder muziek, sprekers of bloe-

men, kan eveneens zeer indrukwekkend 
zijn. Dat weten wij uit ervaring. Past het 
daarentegen wel bij de overledene om 
een uitbundige uitvaart te organiseren? 
Ook dan krijgen de nabestaanden hier-
voor de beste support.”

Duin heeft nieuwe uitvaartleidster

Sandra van Duivenvoorde 
is de nieuwe uitvaart-
leidster.       Foto: aangeleverd
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PRIJZENRAD!
Draai aan het rad en maak 
kans! Altijd een cadeau.

.*Één keer draaien bij minimaal ¤ 15,- aan boodschappen.

*

t.w.v.

50a

GRATIS
BOODSCHAPPEN

PAKKET

Bij de beste Vomar van Nederland

ZATERDAG 
6 APRIL

8.00-18.00 
UUR

PRIJZEN
FESTIVAL!
PRIJZEN
FESTIVAL!
PRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZEN
FESTIVAL!FESTIVAL!FESTIVAL!FESTIVAL!FESTIVAL!FESTIVAL!
PRIJZEN
FESTIVAL!

Vomar Heiloo is uitgeroepen tot Beste Vomar van Nederland! 
Dit vieren we graag met onze klanten op zaterdag 6 april. Bij een minimale 
besteding van ¤ 15,- mag je aan het prijzenrad draaien en maak je kans op 
één van de 150 boodschappenpakketten t.w.v. ¤ 50,- of één van de vele 
andere prijzen! Daarnaast trakteren we jou ook nog eens op wat lekkers 
voor een stuntprijs!

ZATERDAG

OP=OP

Verse Roze 
Tompouces 
Pak 4 stuks

ALLÉÉN

6 
APRIL

Max. 4 pakken per klant. 
Alléén geldig bij Vomar Heiloo.

0t
 2.99

PER PAK

a d v e r t e n t i e

Bewegend leren op 
OBS Meander

HEILOO - OBS Meander is dit 
jaar gestart met het integreren 
van fysieke activiteiten in het 
dagelijkse onderwijsprogramma.

De meeste kinderen vinden lang 
stilzitten niet fijn. Uit onderzoek 
blijkt dat bewegen tijdens het leren 
goed werkt om dingen te onthou-
den. Voorbeelden van het bewe-
gend leren zijn joggend rekenen, 
Twister met breuken en een spel-
lingsestafette. Leerkrachten merken 
dat de kinderen door te bewegen 

meer betrokken zijn en de les met 
meer plezier wordt ervaren. Na het 
bewegen kunnen kinderen zich 
weer beter concentreren.

Meer weten?
Bent u benieuwd naar deze nieu-

we manier van leren? Kom dan op 
woensdag 10 april van 09.00 tot 
09.15 uur een kijkje nemen. Om 
09.15 uur staat de koffie en thee 
klaar om met elkaar na te praten en/
of vragen te stellen.

De kleuters spelen met veel plezier getallenbingo.    Aangeleverde foto

 
Tabletcaf� in Bibliotheek Heiloo
HEILOO - Bibliotheek Heiloo organiseert een Tabletcafé op dinsdag 9 april van 18.30 tot 20.00 uur. Deze keer 
worden de mogelijkheden van de Bibliotheek Wise app kort toegelicht. Met deze app kunt u thuis eenvoudig de 
catalogus raadplegen, materialen reserveren of verlengen, en een handige verlanglijst bijhouden.

Na de uitleg is er tijd om zelf deze app te installeren en te koppelen aan uw bibliotheekpas. En natuurlijk kunt u 
ook andere informatie en ervaringen uitwisselen met andere bezoekers van het Tabletcafé. Neemt u gerust uw 
eigen tablet of smartphone mee! Het Tabletcafé is geschikt voor elke gebruiker van een tablet of smartphone 
(Android, Apple of Windows). De toegang is vrij, koffie of thee € 1,-.

Flashing U16 beste van Nederland
HEILOO - De meisjes U16 van 
basketbalvereniging Flashing 
Heiloo hebben een unieke pres-
tatie behaald. Uitkomend op 
het hoogste landelijke niveau 
behaalde het team afgelopen 
zaterdag het kampioenschap. 

Met zes punten voor op de num-
mer 2, provinciegenoot Landslake 
Lions, en nog drie wedstrijden te 
gaan, was uitgerekend het team 
uit Landsmeer de tegenstander. 
Landslake Lions was ook de enige 
ploeg die de Heilooër meiden eerder 
dit seizoen een nederlaag toebracht.

Maar zaterdag liet het Flashing-
team duidelijk merken wie de sterk-
ste was. Over de hele wedstrijd was 
er controle en vooral verdedigend 
werd het verschil gemaakt. In de 
aanval was er niet alleen veel snel-
heid, maar viel het team ook terug 
op een gecontroleerde setplay als 
dat nodig was. Uiteindelijk won 
Flashing de wedstrijd met 79-61 en 
was voor het eerst een kampioen-
schap in de eredivisie binnen. Vorig 

jaar was deze titel ook direct goed 
voor de titel ‘Nederlands kampioen’. 
Vanaf dit jaar wordt dat kampioen-
schap gespeeld in een extra final-

four. De Heilooër meiden hebben 
zich hiervoor als eerste geplaatst en 
kunnen dus in mei nog eens aan de 
bak.

De meiden strijden in mei om het Nederlands kampioenschap.
             Aangeleverde foto

AV Triasatleet Djaleesh Anwar-Ali (links) werd knap 2e op de meerkamp en de 
600 meter.             Aangeleverde foto

Pupillen Trias verbeteren records 
tijdens openingswedstrijd

HEILOO - De pupillen van AV Trias heb-
ben afgelopen weekend in een zonover-
goten Heerhugowaard uitstekende pres-
taties neergezet. Tijdens de traditionele 
openingswedstrijd van AV Hera werden 
er persoonlijke records verbroken en 
verschillende podiumplaatsen behaald.

Op de meerkamp werd er gewonnen door 
Dante Cronie (B-pupillen) met o.a. een uitste-
kende vertesprong van 3.62 meter, alleskun-
ner Zoe Hoebe (A2-pupillen) sprong over een 
hoogte van 1.25 en won de meerkamp en de 

600 meter. De jongste meerkamper van Trias, 
Djaleesh Anwar-Ali, behaalde een knappe 2e 
plaats en was o.a. razendsnel op de 40 meter. 
De 1 jaar oudere Evy van der Steen werd 
bij de C-pupillen knap 3e op de meerkamp 
en was net als Djaleesh de snelste op de 40 
meter sprint. Op de 600 meter was het Boet 
van Hove die op deze afstand een klasse apart 
was en met grote overmacht won en een tijd 
liet noteren van 1.53,54. Bij de junioren C 
behaalde Pekka van der Zwan een knappe  
2e plaats bij het speerwerpen.

H E I L O O / S P O R T
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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
 

Aspergesoep of
Salade van kropsla met Hollandse garnalen 

en een gambakroketje
***

Duo van kalfsbiefstuk en kalfssukade 
met asperges en mosterdjus

of Zalm� let met asperges en hollandaisesaus
of Risotto met asperges

***
Vanille-ijs met gepocheerde peer, 

warme chocoladesaus en slagroom

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

WEEK
AANBIEDING

MEENEMEN

KIPSATÉ
wordt geserveerd 

met friet,  stokbrood, 
kruidenboter en salade. 

€ 14,50

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 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 
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€ 4.75 
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Knoflookchampignons
€ 5.50

***
Zeewolffilet met kappertjessaus

€ 16.50
of

Kogelbiefstuk met pepersaus
€ 16.50

***
Karamel-zeezoutijs met slagroom

€ 4.75

PaasbrunchGeze�ige familie

Voor de kinderen 
is een leuke 
paasspeurtocht 
uitgezet.

Inhoud P	 s� unch
Tijdens het Paasbrunchbuff et serveren wij onder andere:
• Onbeperkt zuivel, diverse sappen, koffi  e en luxe 

theesoorten
• Rijk gevulde soep om mee te beginnen
• Diverse huisgemaakte warme en koude gerechten
• Verschillende vers gebakken zoete broodjes, luxe 

broodsoorten en paasbrood
• Heerlijke vleeswaren, kaassoorten en zoet 

beleg
• Vers bereide salades met bijpassende 

dressing
• En om de Paasbrunch heerlijk mee 

af te sluiten een presentatie van 
feestelijke desserts

Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee en 
kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting

Ontmoet de P	 sh	 s & spring op ons springku� en
Heerlijke vleeswaren, kaassoorten en zoet 

Aanvang 11.30 uur

€2450
P.P.

BEL 072 - 505 22 44 OF MAIL NAAR INFO@FLETCHERHOTELHEILOO.NL
KENNEMERSTRAATWEG 425 | 1851 PD| HEILOO | WWW.FLETCHER.NL/PAASBRUNCH

R� erveer nu!

P b Gb Gb ezeze ezez �e�e i�i� gigi e f l

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

VOORJAAR

VANAF DEZE WEEK 
NIEUWE DINERKAART

Z0 21 & MA 22 APRIL 

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

ZATERDAG 27 APRIL

KONINGSDAG
zijn wij geopend vanaf 17.00 uur

ZONDAG 12 MEI 

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

ZONDAG 16 JUNI 

VADERDAG HIGH BEER
Tijdens Vaderdag een heerlijke high beer

compleet met bijpassende gerechtjes 
en speciale bieren. Vanaf 14.00 € 19,95 p.p.

zijn wij geopend vanaf 17.00 uur

MOEDERDAGBRUNCH

NIEUWE DINERKAART

heerlijke brunchtafel. Vanaf 12.00 uur
 22,75 p.p. incl. kopje thee of koffi e.

Shared dining 
gerechten om  samen te delen 

geserveerd in 3 gangen

PLAZA CINCO 3 GANGEN 
KEUZEMENU 2E MENU GRATIS.

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

Gegrilde wilde zeebaarsfilet, spicey 
gamba’s en tomaten antiboise

**
‘Asperge Flamande’ 

Hollandse asperges met nieuwe  
aardappel, beenham en scharrelei

**
‘Peach Melba’ 

Amandel perzik crumble taart met 
frambozen sorbet ijs

Weekmenu 3 gangen e 28,50
3 t/m 9 april

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

1e & 2e Paasdag 

Brunch  
voor de hele familie

Zie website

NIEUWSGIERIG? ZA 6
APRIL

OPEN DAG

Open dag nieuwe 
woonzorglocatie
Oudorperzand
Oudorperzand is een nieuwe woonzorglocatie van Magentazorg. 
Onze cliënten wonen er straks met zorg en dienstverlening binnen 
handbereik. Zelfstandig in een veilige en comfortabele omgeving, 
waarbij het ritme van de cliënt het uitgangspunt is. 

We openen eenmalig onze deuren. Kom je ook een kijkje nemen
op zaterdag 6 april van 11.00 tot 14.00 uur?
Het adres is: Jupiterstraat 2 – 4, 1829 CA Oudorp.

WWW.MAGENTAZORG.NL

ELKE WEEK 
HET LAATSTE NIEUWS

DE MOOISTE
AANBIEDINGEN

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

MISSCHIEN WEL  
IETS TEVEEL…
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Openingstijden
Auto van Cyclomedia door de 
straten
De komende weken rijdt er in Heiloo 
een auto van CycloMedia door de 
straten. Dit Nederlandse bedrijf maakt 
360 graden panoramafoto’s van de 
omgeving. Dit doen ze voor ons. Wij 
gebruiken de foto’s bijvoorbeeld voor 
het beheer van de openbare ruimte en 
het ontwikkelen van ruimtelijke plan-
nen. De foto’s worden niet op internet 
gepubliceerd of op een andere manier 
openbaar gemaakt. Wil je meer weten? 
Kijk dan op cyclomedia.com 

Wat vindt u van onze 
dienstverlening? 

Wat vindt u als inwoner van de dienst-
verlening van de gemeente, de woon- 
en leefomgeving, zorg en welzijn en 
hoe wij u betrekken bij onze plannen 
en ideeën? We vragen het u deze 
week. Er gaat een enquête naar 2000 
inwoners, die via een steekproef zijn 
geselecteerd. Met een uitnodiging van 
de burgemeester om die in te vullen. 

Ook alle ondernemers wordt gevraagd 
een vragenlijst in te vullen. Deze vra-
gen gaan over het ondernemersklimaat 
en de relatie met de gemeente.
Heeft u de uitnodiging en enquête 
ontvangen? Vult u de vragenlijst 
dan alstublieft in. Hoe meer deelne-
mers, hoe beter wij weten waarover 
u tevreden bent en waarover niet. 
De uitkomsten gebruiken wij om de 
dienstverlening aan zowel inwoners als 
ondernemers te verbeteren. De resul-
taten worden in juni verwacht. 

VakantieFUN: sportief en creatief 
vakantieprogramma

Voor kinderen die geen aansluiting 
vinden bij het reguliere aanbod 
organiseert Stichting Sport-Z in 
samenwerking met de gemeente 
Heiloo van 15 juli tot en met 8 augus-
tus VakantieFUN, een creatief en 
sportief programma, speciaal gericht 
op kinderen van 6 tot en met 17 jaar. 
De kinderen kunnen onder profes-
sionele begeleiding meedoen met het 

programma in sportcomplex De Meent 
Bauerfeind. VakantieFUN vindt plaats 
in de eerste 4 weken van de zomerva-
kantie op maandag, dinsdag, woens-
dag en donderdag. 
Meer informatie staat op 
https://www.heiloo.nl/nieuwsberichten

Maar liefst 91% van de ondervraagde inwoners van 
Heiloo vindt afval scheiden belangrijk of zelfs heel 
belangrijk. Maar wat daarvoor de beste methode is, daar-
over verschillen de meningen. 

Vorig jaar is er een enquête gehouden onder inwoners 
van de gemeente Heiloo waarin werd gevraagd naar hun 
ervaringen en meningen rond de afvalinzameling. De 
gemeente verwerkt de uitkomsten in het nieuwe beleidsplan 
over afval dat nu wordt opgesteld. 

Gevraagd naar wat men nu aan afval scheidt, zijn het vooral 
glas (86% van de deelnemers), papier (85%) en tuinafval 
(85%). Keukenafval (60%) en textiel (67%) wordt door minder 
deelnemers gescheiden. 
Voor flatbewoners liggen de cijfers iets anders: 49% scheidt 
geen keukenafval vanwege het ontbreken van een brengvoor-
ziening. PBD (plastic, blik en drankkartons) wordt voor 69% 
apart gehouden. Wie dat niet doet, geeft vooral ruimtegebrek 
of de extra moeite als reden. Glas (82%), papier en karton 
(81%) en elektrische apparaten (74%) worden wel vaak apart 
gehouden.

Wat helpt?
De deelnemers aan de enquête zien het liefst verzamelcon-
tainers in de buurt om hun afval beter te scheiden. Dat geldt 
het sterkst bij degenen die al gewend zijn hun restafval weg 
te brengen. Voor wie thuis al afvalcontainers heeft, is 44% 
bereid een extra container voor PBD thuis te krijgen.
Verder laat de enquête zien dat verreweg de meeste deel-
nemers openstaan voor veranderingen in de inzameling. Het 
merendeel is ook bereid wat extra moeite te doen voor betere 
afvalscheiding.

Afval heeft waarde
Afval is vooral grondstof, is het uitgangpunt van de gemeente, 
zolang je het maar goed scheidt. Verbranden is zonde voor 
het milieu en de portemonnee en er gaan waardevolle grond-
stoffen mee verloren. Landelijk is de doelstelling dat in 2025 
nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar overblijft. 
Op dit moment hebben inwoners van Heiloo gemiddeld nog 
214 kilogram restafval per jaar.
 
Wethouder Rob Opdam geeft aan dat er om die reden veran-
deringen aankomen in de inzameling. “Er valt nog zoveel te 

halen uit het restafval. Nu nog bestaat dat voor driekwart uit 
waardevolle grondstoffen. Om die doelstelling van maximaal 
30 kilo te halen, moeten we anders gaan weggooien. Wij 
komen met een inzameling die dat gemakkelijker maakt.”

Aansluiten
De enquête laat zien dat de voorkeuren voor inzameling ook 
afhangen van de woonsituatie. Flatbewoners geven veel 
vaker aan geen plek te hebben voor een extra container in 
huis. 
Opdam: “Natuurlijk sluiten we aan bij verschillende woonsitu-
aties en we houden ook rekening met bijzondere omstandig-
heden. Uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen. Dan zijn 
soms oplossingen op maat nodig.”

Het afvalbeleidsplan wordt naar verwachting in mei in de 
commissie Openbare ruimte besproken en in juni geagen-
deerd voor de gemeenteraad.

Het verslag van de enquête is te vinden op 
www.Heiloo.nl/afval.

Inwoners spreken zich 
uit bij afvalenquête

Heilooënaren vinden 
afval scheiden 
belangrijk

Mededelingen 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 burgemeester 
en wethouders, Postbus 1, 1850 AA 
Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst 
over het besluit. U kunt de besluiten 
vinden op officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad

Vragen om schorsing
Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Het besluit blijft van 
kracht. Bij een spoedeisend belang 
kunt u een voorlopige voorziening 
(schorsing) aanvragen bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Hiervoor betaalt u griffierecht.

GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein 1
Postbus 1, 1850 AA Heiloo
t 072 535 66 66, info@heiloo.nl

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

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

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op
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trefpunt agenda

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

Power Walking
Neem nu de beslissing om op een leuke, 
gezellige en verantwoorde manier aan uw 
gezondheid te gaan werken en meldt u aan 
bij Power Walking. Dat is lopen in een stevig 
tempo (geen hardlopen). De kans op blessu-
res is nagenoeg nihil. We starten vanaf het 
Trefpunt. Het is op de woensdagen 3 april 
t/m 29 mei van 14.00 uur tot 15.00 uur, 
deelnameprijs €45. Opgave via het Trefpunt.

Vrijdagavond diner Trefpunt
Vrijdag 12 april om 18 uur een lekkere en 
gezellige maaltijd in het Trefpunt. Kosten 
€ 15,50. Deze maaltijd wordt verzorgd 
door Het Buffettenpaleis. Het menu: 
Champignon crèmesoep; Limburgs stoof-
vlees; tiramisu. Reserveer uw plaats tijdig.

Vakantieweek
Voor Rijs (Friesland) van 27 juli t/m 3 augus-
tus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Neem voor meer info. contact met ons op.

Workshop Paasstuk 
We gaan van oud servies een etagère ma-
ken, en die vervolgens versieren met paas-
bloemstukjes en paaseitjes. Er zijn twee 
data: dinsdag 16 april van 19.00 uur tot 
21.00 uur of woensdag 17 april van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Prijs € 22,50 (inclusief 
materiaal en een kopje koffie/thee). Opga-
ve via receptie Trefpunt.

Metgezel luncht bij Restaurant NR7
Woensdag 17 april om 12:30 uur gaan 
we lunchen bij een bijzonder restaurant. 
Restaurant Nr 7 bij De Spinaker Alkmaar, 
een leer- werkproject voor leerlingen van 
Voortgezet Speciaal Onderwijs. We gaan 
kennis met hen maken en met de lekke-
re gerechten die ze serveren.  Soep, drie 
gerechtjes van de kaart en een glas verse 
jus d’orange of appelsap. Vertrek om 12:00 
uur vanaf het Trefpunt. 
Deelnameprijs € 6,50; eventueel
meerijden tegen kleine vergoeding.

Marktplein Metgezel
Donderdag 4 april van 10.00 tot 12.00 uur 
in het Trefpunt. Op dit ‘marktplein’ kunt u 
kennismaken met de verschillende wan-
del- en fietsgroepen van en voor leden. 
MetGezel brengt mensen van 60 jaar en 
ouder met gelijke interesses met elkaar 
in contact. Deze interessegebieden zijn 
bijvoorbeeld: sport en bewegen, uitgaan, 
gezelligheidscontacten, creatieve activitei-
ten. Ontmoeten en plezier staan ook op 
deze markt voorop. Deelname gratis.

Van Bach tot de Blues
Zondag 14 april van 11.00 uur tot 12.30 
uur kunt u in het Trefpunt weer  luisteren 
naar muziek op CD die is geselecteerd en 
wordt gepresenteerd door Erik Nap. Gezel-
lig aanschuiven, luisteren en genieten. 
Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Tevoren opgeven 
bij het Trefpunt, telefoon 5331297. 

Koffieklets
Vrijdag 19 april bent u weer van harte 
welkom voor een koffieklets bij restaurant 
Wildschut vanaf 15.00 uur.

Opfrissen verkeersregels en e-bike
Wist u dat 40% van de verkeersregels in de 
afgelopen 15 jaar is veranderd? Het is voor 
iedereen belangrijk de verkeersregels bij 
te houden. Veilig Verkeer Nederland komt 
vrijdag 12 april om 14.00 uur om te helpen 
bij het opfrissen van de kennis.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan 
veilig gebruik van de e-bike. Entree € 5.

Symboliek in de beeldende kunst
Isolde Scholberg verzorgt op de dinsdagen 
16, 23 en 30 april om 14.00 uur deze zeer 
interessante korte cursus. Kunstwerken 
bevatten vaak symbolen die een bepaalde 
betekenis aan de voorstelling geven.
Cursusprijs € 29. 

Uitstapjes met de Trefpunt Express
Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
•  Stedelijk Museum Alkmaar, 

dinsdag 9 april
•  Ikea Haarlem, 

donderdag 11 april
•  Kringloopwinkels Alkmaar, 

vrijdag 12 april
•  Bieb Express,

 woensdag 24 april
•  Hortus Bulborum Limmen, 

donderdag 25 april

Buurtbus Heiloo

Voor heel veel inwoners van 
Heiloo is de gele buurtbus 
een vertrouwde verschijning 
in het straatbeeld van Heiloo 
geworden. Met deze bus rij-
den we nu al weer bijna 3 jaar 
een rondje door Heiloo. In het 
eerste jaar stapten ruim 7.000 
passagiers in, vorig jaar kon-
den we de 10000e in decem-
ber huldigen en dit jaar gaan 
we richting de 12.000. Dui-
delijk is dat de buurtbus een 
voorziening is die voor veel in-
woners van Heiloo onmisbaar 
is geworden.

Hoewel de gele bus een echte aan-
dachtstrekker is, zijn wij minder 
enthousiast als het om de tech-
nische staat van de bus gaat. In 
de afgelopen jaren zijn een aantal 
diensten uitgevallen, omdat de 
oude bus steeds vaker mankemen-
ten vertoonde. Een nieuwe bus 
werd daarom steeds wenselijker. 
In de loop van dit jaar onderzocht 
het bestuur serieus de mogelijkhe-
den en ging o.a. op werkbezoek in 
Heerhugowaard, waar men inmid-
dels met steun van de gemeente 4 
nieuwe bussen had aangeschaft. 
Omdat wij zelf een nieuwe bus 
onmogelijk kunnen betalen, zijn 
wij op zoek gegaan naar partijen 
die dat wellicht mogelijk zouden 
kunnen maken. En dat is gelukt. 
Uiteraard zijn wij heel erg blij, dat 
we er in geslaagd zijn om via het 
Nationaal Ouderenfonds een spik-
splinternieuwe bus te krijgen. Het 

Ouderenfonds stelt die bus tegen 
een redelijk leasebedrag aan ons 
ter beschikking in het kader van 
haar programma Boodschappen 
Plus. En juist omdat de buurtbus in 
de dagelijkse route zowel het win-
kelcentrum ‘t Loo, als het Stations-
centrum en het Hoekstuk aandoet,  
past deze nieuwe buurtbus uitste-
kend in de doelstellingen van het 
Nationaal Ouderenfonds.

Wij verwachten dat de nieuwe bus 
uiterlijk in het nieuwe jaar, dus 

begin 2012 beschikbaar zal zijn. 
Een nieuwe bus met veel comfort 
voor de passagiers. Het zal helaas 
geen gele bus worden, maar ook 
de nieuwe bus zal weer snel een 
herkenbaar beeld opleveren. In 
het overleg met het Nationaal Ou-
derenfonds zijn wij er in geslaagd 
de aanschaf van deze bus zoda-
nig te  nancieren, dat wij de hui-
dige contributie die een lid van de 
buurtbusvereniging betaalt kun-
nen handhaven op € 15,- Voor dit 
bescheiden bedrag kan iemand een 

heel jaar lang gratis gebruik maken 
van de buurtbus. Omdat wij voor 
de toekomst een fonds moeten 
vormen om over circa 5 jaar  een 
nieuwe bus aan te schaffen, vra-
gen wij aan de leden die zich dat 
kunnen veroorloven om een extra 
bedrag over te maken op rekening 
13 17 30 037 ten name van Vereni-
ging Buurtbus Heiloo.

De buurtbusvereniging is in 2009 
gestart met 400 leden. Tot onze 
tevredenheid groeide dit aantal 

leden gestaag door en momenteel
telt de vereniging ruim 600 leden.
Wij kennen zowel het individuele 
lidmaatschap als een gezinskaart 
waarvoor een dubbel contributie-
bedrag geldt. 

Met een gezinskaart à € 30,- mo-
gen zelfs 5 mensen met de buurt-
bus mee. Een leuk idee voor opa’s 
en oma’s met kleinkinderen. De 
 nanciële positie van de buurtbus 
wordt vanzelfsprekend alleen maar 
sterker als het aantal leden van de
bus toeneemt. Natuurlijk maken in
de praktijk voornamelijk ouderen
gebruik van de bus, maar wat weer-
houdt milieubewuste jongeren er 
eigenlijk van om lekker met de bus
boodschappen te doen? Lid wor-
den van de buurtbus is simpel. U
vult de bijgaande bon in en stuurt 
die op. Verder hoeft u niets te doen 
en voor het nieuwe jaar ontvangt
u het lidmaatschapspasje en de 
dienstregeling.

Uit de krant heeft u wellicht ver-
nomen dat Connexxion in decem-
ber stopt met de buslijn Heiloo -
Egmond. Jarenlang hebben wij
als buurtbus op die route gereden,
maar toen Connexxion de voorkeur
kreeg moesten wij stoppen. Inmid-
dels is door de gemeente aan ons 
gevraagd of wij dit gat weer willen 
opvullen. Dit overleg zal nog wel
enige tijd vergen, maar wat de uit-
komst daarvan ook zal zijn, de hui-
dige buurtbusroute in Heiloo blijft
ongewijzigd.

Buurtbus van oud naar nieuw

De nieuwe bus, een Citroën Jumper. 

Naam ..............................................................................................................

Straat ..............................................................................................................

Postcode + woonplaats ..................................................................................

Telefoon .........................................................................................................

Ik wil lid worden en bestel:
      een persoonlijk pasje à € 15,-                            een gezinspasje à € 30,-

Handtekening ................................................... Datum .................................

Opsturen naar: dhr. L.M. Smeets, Oudburgerlaan 68, 1852 KR Heiloo.

Aanmeldingsbon
Vereniging Buurtbus Heiloo

 

zoekt 

voor onze nieuwe bus

Verenigiging Buurtbus Heiloo

SPONSORS 

Ons busje rijdt van maandag tot en met zaterdag de hele dag 
en ieder uur door alle wijken van Heiloo en drie keer per 
uur door het centrum. Wij bieden u de mogelijkheid voor 
sponsorreclame op ons nieuwe busje.

Belangstelling?
Stuur een mailtje naar: tim.vdlans@quicknet.nl 
en wij nemen contact met u op over de mogelijkheden.

Foto Rob Berkhout

Postbus 143, 1850 AC  Heiloo. Tel: 072-5334110

DE BUURTBUS

In één uur tijd doorkruist de Buurtbus – gere-
den door vrijwillige chauffeurs – alle vier de 
windstreken van Heiloo. Zo komt u gemakkelijk 
bij winkelcentra, bibliotheek, station, stadhuis, 
huisarts, De Loet, Varnebroek, Overkerck, enz. 
De Buurtbus verzorgt vervoer waardoor mensen 
langer zelfstandig kunnen blijven, maar bevor-
dert tegelijkertijd ook het sociale contact en gaat 
eenzaamheid tegen. 

De Buurtbus rijdt dagelijks, behalve op zon- en 
feestdagen, tussen 08:30 en 17:30 uur door 
Heiloo. De bus rijdt volgens een vast tijdschema. 
De centrale halte is ’t Loo-plein. Elke lus die de 
bus maakt komt uit bij ’t Loo-plein. Is de bus niet 

te laat, dan stopt hij daar altijd even. Verder 
stopt de bus op elke plek van de vaste route 
waar u wilt in- of uitstappen. 

OVERAL LANGS  
DE ROUTE KUNT U INSTAPPEN

Door uw hand duidelijk op te steken laat u de 
Buurtbus stoppen en kunt u instappen. 
De chauffeur tilt zo nodig uw rollator voor u in 
en uit de bus.

Met de plattegrond en de dienstregeling van de 
bus kunt u zien waar u gemakkelijk kunt instap-
pen en op welke tijden. Bij winkelcentrum ’t Loo 
komt de Buurtbus 4x per uur.

ABONNEMENT

Om gebruik te kunnen maken van de Buurtbus 
moet u abonnee zijn van de vereniging. 
Een persoonlijk abonnement kost € 20,00 per 
kalenderjaar en een gezinsabonnement  
(onbeperkt vervoer voor maximaal 5 personen)  
€ 40,00 per kalenderjaar. Met het abonnement 
kunt u een jaar lang zo vaak u wilt reizen met de 
Buurtbus.
Na aanmelding en betaling ontvangt u uw 
abonneepas; deze moet u tonen aan de chauf-
feur. Zorg dus dat u die bij u hebt als u met de 
Buurtbus Heiloo wilt reizen! 
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de 
bus, bij de Bibliotheek en bij Het Trefpunt en kun-
nen van onze website gedownload worden.

Vereniging Buurtbus Heiloo

www.buurtbusheiloo.nl

Vereniging Buurtbus Heiloo

Buurtbus Heiloo zoekt 
CHAUFFEURS 

en COÖRDINATOR
Vereniging Buurtbus Heiloo is op zoek naar chauffeurs (maximale 

leeftijd 72 jaar) en een coördinator die verantwoordelijk zal zijn voor 
de dagelijkse dienstuitvoering. De vereniging bestaat uit 

ca. 80 vrijwilligers die dagelijks twee bussen bemannen tussen 
8.30 en 17.30 uur. De vereniging heeft een eigen buurtbus en 

een streekbus van Heiloo naar Egmond aan Zee.

Vindt u het leuk om als vrijwilliger mee te werken aan het instanthou-
den van het vervoer in Heiloo en omstreken, neem dan contact 

op met Dhr. Van Riemsdijk of Dhr. Morsch telefoon:  06-33835904  
of   06-53946412. U kunt natuurlijk ook op de website kijken: 

www.buurtbusheiloo.nl.

www.heiloo.nl

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  De Rietvink 7, vergroten dakkapel (voor-

dakvlak), ontvangstdatum 27 maart 2019 
(WABO1900523);

-  De Droogmakerij 12, aanbrengen 
reclame, ontvangstdatum 27 maart 2019 
(WABO1900522);

-  De Droogmakerij ( tegenover 57 en 61), 
bouwen bedrijfsgebouw (4 bedrijfsruimten), ont-
vangstdatum 26 maart 2019 (WABO1900517);

-  Oosterzijweg 75, veranderen inrit, ontvangst-
datum 27 maart 2019 (WABO1900518);

-  Van Merlenlaan 9, uitbreiden woning, ont-
vangstdatum 26 maart 2019 (WABO1900516).

Verleende vergunningen
-  Spanjaardslaan 12c, verplaatsen inrit, 

verzonden 22 maart 2019 (WABO1900234).
U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken. Zie 
hiervoor de tekst ‘Bezwaar maken’. 

Geweigerde vergunning
-  Op de Wieken 14, verbreden inrit, verzonden 

27 maart 2018 (WABO1900284).

Verlengen beslistermijn
-  Groenelaan 13, vernieuwen en vergroten dak-

kapel, (linkerdakvlak), verzonden 26 maart 
2019 (WABO1900227).

De oorspronkelijke beslistermijn is verlengd naar 
15 mei 2019. Tegen het besluit kan geen bezwaar 
worden gemaakt.

Verkeerslichten Westerweg weggehaald

De verkeerslichten aan beide kanten van de 
spooroverweg Belieslaan – Kerkelaan zijn weg-
gehaald. Ze waren al buiten gebruik en de appa-
raten zijn technisch afgeschreven. Om verwarring 
te voorkomen, heeft de gemeente ze weggehaald. 
Bij de kruisingen met de Westerweg komt een 

kruis op de weg. Dat is beter voor de doorstro-
ming en zorgt dat auto’s bij de spoorovergang vol-
doende ruimte houden als de spoorbomen sluiten.
Zo zijn nieuwe verkeerslichten niet nodig. 
Bovendien is de gemeente Heiloo van plan van 
de Belieslaan – Kerkelaan een 30 km zone te 
maken. Ook dan zijn verkeerslichten niet meer 
nodig.

Bouwen en wonen

Verkeer

Mirella Wamsteeker - Bakker 
stopt met pijn in haar hart 

als fysiotherapeut

Na 27 jaar is Mirella Wamsteeker - Bakker ge-
noodzaakt om afscheid te nemen van het mooie 
vak fysiotherapie. Door handletsel, na een onge-
val, is het niet meer mogelijk voor haar om het 
prachtige vak te kunnen uitoefenen. 

Graag wil zij iedereen bedanken voor het ver-
trouwen dat men in haar heeft gehad. Daarom 
nodigen wij u hierbij uit om op:

18 april tussen 16.30 -18.30 in de 
praktijk aan de Zonnedauw 2 te Lim-
men haar nog éémaal de hand te schudden. 

Daar kunt u onder het genot van een hapje en 
een drankje nog even gezellig een praatje met 
Mirella maken.

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

De Schrijnwerker 11  ●  1851 PV Heiloo  
✆ 06 139 184 98  ●  artmiraal@ziggo.nl

uwdrukwinkel.nl
✔ D R U K W E R K  ✔ O N T W E R P  ✔ O P M A A K  ✔ P R I N T
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Kom bij 'T Gymlokaal Heiloo werken aan je 
gezondheid

HEILOO - Bij ‘T Gymlokaal gaan personal trainers echt aan de slag met 
jouw doelen. Wil je werken aan een fysiek met spierdefinitie? Wil je afslan-
ken? Of wil je fitter worden in het algemeen? Jouw doel is het doel van ‘T 
Gymlokaal!

Met een uniek programma krijg je professionele en persoonlijke begelei-
ding om jouw resultaat te behalen door middel van training, voeding en 
motivatie. Periodiek wordt er een evaluatie gehouden en indien nodig 
wordt de training en een voedingsadvies bijgesteld. Resultaten en voort-
gang zijn direct inzichtelijk via de mobiele app, hoe handig is dat?!

Wil je je ook sterk, fit, ontspannen en energiek voelen en jouw persoon-
lijke doel behalen met maar 2 x 30 minuten sporten per week? Meld je dan 
snel aan via: www.gymlokaalheiloo.nl. Je krijgt dan vrijblijvend een uitno-
diging voor een kennismaking en meer informatie over het programma.

Actie: Kom ons tegen in de horeca van Heiloo e.o. en ontvang een 
maand gratis sporten bij inschrijving. Tot snel!

Opkikkers 
eerste kwartaal

LIMMEN - Kringloopwinkel 
Keer op Keer heeft in het eer-
ste kwartaal van 2019 weer 
veel goede doelen en organisa-
ties blij kunnen maken met een 
mooie bijdrage.

De volgende bedragen werden 
weggegeven:

€ 3000: Stichting BAB (Bouwen 
aan Bangladesh);

€ 1.550: Stichting Veldwerk;

€ 1.100: 11 x € 100 Kerstdonaties.

€ 750: Rotary Club Heiloo

€ 500 ging naar:
Heilooër Operettevereniging; 

Stichting Oranjefeest Limmen; 
De heer M. Manghus (Tanzania); 
Stichting Maak Ethiopië Gezonder; 
Stichting Ukraine–Holland; 
Jeugdtheater Heiloo; Highlow 
Rangers; Stichting Thai Child 
Development; Stichting Kalapuwa 
Sri-Lanka; Stichting MissIQ.

De volgende organisaties ont-
vingen een bijdrage van € 250:

Stichting Niko; Musicalvereniging 
De Hanswijckers; Honk- en 
Softbalclub Double Stars Heiloo; 
Stichting Jabulani Kids Zimbabwe; 
Only Friends; Zorgboerderij De Tulp 
in Andijk; Waterscouting Victorie 
Heiloo; HZV Het Vennewater.  
Op de website www.uitkijkpost.nl 
kunt u lezen waar de organisaties 
de bijdrage voor gebruiken.

Ook schenkt XopX elke week een 
opkikker van € 250,00. De opkik-
kers van de maand maart zijn gege-
ven aan: De Peutertuin, Montessori 
Peutergroep in Schagen, ‘t Huis 
Lioba in Egmond-Binnen; Limmer 
IJsclub in Limmen.

Ook Scouting Victorie Heiloo 
ontving een van de opkikkers. “Wij 
zijn een waterscouting en het zeil-
seizoen start binnenkort weer. We 
hebben vijf lelievletten (stalen zeil-
boten), bij twee daarvan dienen er 
de nodige onderdelen dringend ver-
vangen te worden zodat er door de 
leden veilig gezeild kan worden. De 
opkikker van XopX komt dan ook 
heel goed van pas. Bedankt!”

Het is druk in onze kringloop-
winkel en zonder inzet van vrijwil-
ligers zijn deze donaties niet moge-
lijk. Heeft u zin om ons te komen 
helpen? U bent van harte welkom! 
Kringloopwinkel Keer op Keer, 
Rijksweg 127, 1906 BG Limmen, 
tel. 072-5325962. Openingstijden: 
dinsdag, donderdag en zaterdag van 
10.00 tot 15.00 uur.

Marijn de Jong, welp bij 
Victorie, verrast XopX met 
een mooie glazen pot narcis-
sen als dank voor de opkik-
ker.   Aangeleverde foto

Datum Bloemendagen Limmen vervroegd
LIMMEN - Vrijdag 29 maart 
heeft het bestuur van Stichting 
Bloemendagen Limmen moeten 
besluiten om de Bloemendagen 
een week naar voren te schui-
ven. De Bloemendagen zijn nu 
van zaterdag 27 april t/m woens-
dag 1 mei.

De bloemen hebben gewonnen. 
Iedereen weet en ziet dat de natuur 
enkele weken voorloopt, zo ook de 
hyacinten. Deze zijn al zo ver boven 
de grond dat ze binnenkort van 
het land moeten worden gehaald. 
Ze worden daarna in de koelcel-
len bewaard, maar daar blijven ze 
ook niet weken goed. Vandaar dat 
er besloten is om de datum van de 
Bloemendagen te verschuiven.

De opening valt nu samen met 
Koningsdag waardoor het gehele 
weekend een groot feest wordt in 
Limmen. De prijsuitreiking van de 
Bloemendagen vindt plaats op zater-
dagavond in Heeren van Limmen 
vanaf 20.00 uur.

Op zondag wordt er een groots 
evenement georganiseerd in het 
park aan de Vuurbaak/Enterij. 

Hierbij proberen we onder andere 
zoveel mogelijk Porsches tentoon 
te stellen, is er livemuziek, zijn er 
diverse stands en is er voldoende 
eten en drinken verkrijgbaar.

Dit jaar zijn er enkele nieuwe 
prikploegen die voor het eerst mee-
doen, waardoor de route iets gewij-
zigd is.

Het ziet ernaar uit dat 
Limmen ook dit jaar weer in 
een groots openluchtmuseum 
wordt omgetoverd tijdens de 
Bloemendagen. Kijk voor de laat-
ste nieuwtjes op de website (www. 
bloemendagenlimmen.nl) of op de 
Facebookpagina.

Een van de topstukken van 2018.     Foto: Jeroen Drenth

 
Beleef Blosse op  
10 april

REGIO - Vind jouw ideale baan in 
de kinderopvang of basisonder-
wijs bij Blosse!

Blosse zet de deuren van al haar 
kindcentra open en nodigt je van 
harte uit om te ontdekken of wer-
ken in de opvang en/of onderwijs 
weer iets voor jou kan zijn.

Werken met kinderen is de meest 
betekenisvolle en ontroerende 
baan die je maar kunt hebben. 
Misschien heb je in het verleden 
al met kinderen gewerkt maar 
ben je daarna, door omstandighe-
den misschien, iets anders gaan 
doen. Weet dat je bij Blosse heel 
erg welkom bent om weer voor 
de groep te komen staan!

Kom op 10 april vrijblijvend bij 
ons langs. Proef de sfeer, praat 
met de pedagogisch medewer-
kers of leerkrachten op de groep 
en ontdek of het werken met kin-
deren weer iets voor jou kan zijn!

Onze HRM-afdeling in het service-
bureau in Heerhugowaard staat 
voor je klaar om al je vragen te 
beantwoorden. Voldoen je diplo-
ma’s nog, wat zijn de bijscholings- 
of omscholingsmogelijkheden, 
wat ga je verdienen? Vraag maar 
raak! Je kunt langskomen, maar 
natuurlijk ook even bellen of 
mailen.

Laat je carrière bloeien bij Blosse! 
Kijk voor de locaties van Blosse 
op www.blosse.nl/beleving.

Oproep Supporters HZV 
het Vennewater

HEILOO - Op vrijdag 5 april om 
21.30 uur treedt het 1e team 
van HZV het Vennewater in de 
Sporthal aan Het Zevenhuizen 
aan tegen Os Lusitanos uit 
Amsterdam, uitkomend in de 1e 
divisie A landelijke competitie.

Deze wedstrijd is voor beide 
teams zeer belangrijk omdat het 
resultaat bepalend zal zijn voor 
het spelen van nacompetitiewed-
strijden. Deze wedstrijden zijn dan 
weer bepalend voor het wel of niet 
degraderen. Het team én de vaste 
kern supporters zitten daar echt 
niet op te wachten en maken zich 
op voor deze wedstrijd. Daarbij 

wil de ‘harde’ kern alle liefhebbers 
van een mooie en vooral spannen-
de pot zaalvoetbal oproepen om 
deze vrijdagavond massaal naar de 
sporthal te komen om dit team als 
enige echte Heilooër zaalvoetbal-
vereniging met hun aanwezigheid 
te komen ondersteunen. Dresscode: 
groen-wit.

Naast het stemgeluid zijn toeters 
en vlaggen natuurlijk van harte wel-
kom. DJ Daro zal voor de muzikale 
omlijsting zorgen. HZV Heren 2, met 
zekere promotiekansen, zal vooraf-
gaand aan deze wedstrijd om 20.00 
uur tegen Vrone 3 spelen.

V.l.n.r.: Frans Endel, Marco de Laat en Frank van Haaren zijn er 
klaar voor!              Aangeleverde foto

Hans Laduc in museumhoeve Overslot
EGMOND AAN DEN HOEF - Of 
het nu een huiskamer, een the-
ater, een kerk of een eeuwen-
oude hoeve is, Hans Laduc voelt 
zich overal thuis waar men-
sen willen genieten van mooie 
muziek en verhalen. 

Hierdoor zijn de optredens altijd 
verrassend en blijft deze muziek je 
raken. Muziek die je uitnodigt even 
alles los te laten, te genieten van 
het moment en te ervaren hoe puur 

muziek kan zijn. Op zondagmid-
dag 7 april vanaf 16.00 uur speelt 
deze topgitarist in museumhoeve 
Overslot.

Aan de wanden is het werk te zien 
van de Alkmaarse kunstschilder JP 
met de expositie ‘Greetings from 
Skage, Pay Bah’. Hij zegt zelf over 
z’n werk: “Ik heb met mijn olieverf-
schilderijen ‘goud’ gevonden in het 
tegenovergestelde van perfect, mooi 
en instantresultaat.” Naast heden-

daagse kunst kan men kennisnemen 
van de meer dan 1000-jarige kunst-
geschiedenis van de Egmonden en 
een bezoek brengen aan een bijzon-
der museum met antiquiteiten, natu-
ralia en etnografica, waaronder een 
nieuwe collectie attributen van de 
Noord-Amerikaanse indianen.

Museumhoeve Overslot is ieder 
weekend vrij te bezoeken van 15.00 
tot 18.00 uur aan de Slotweg 42 te 
Egmond aan den Hoef.
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WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

laat je groeien www.fortekinderopvang.nl

ELECTRONICA
DEFECT?

Wijffels  
Electronica Service

Geen voorrijkosten

Tel : 06 -22 49 8000

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL-IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

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

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

072-5331992

Vandaag hebben wij afscheid genomen  
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder,  

oma en omi

Ingrid Hester de Hoop - van der Zee
Ineke

Utrecht Heiloo 
26 juli 1932 29 maart 2019

Heiloo: Jaap de Hoop

Rotterdam:  Marieke en Colin 
Michael, Lauren, Tommie

Amsterdam: Roel en Conny 
 Lois, Tess, Koen

Portugal: Areke en Antoine

Lisse: Kirsten en André 
Céline, Melanie, Jake

Keulen: Joanne 
Mattijn, Maurits, Janneke

Onze bijzondere dank gaat uit naar de  
medewerkers van Thuiszorgorganisatie Evean,  

huisarts B. Wegerif en Yvonne Boon van Geriant  
voor hun liefdevolle en aandachtige zorg.

Ineke is thuis, waar wij als familie bij elkaar zijn.

Gelegenheid tot condoleren zal plaatsvinden donderdag 
4 april om 10.15 uur in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, 
Heiloo.

Aansluitend zal de dienst van Woord en Gebed worden 
gehouden om 11.00 uur.

De teraardebestelling vindt plaats in besloten familiekring 
op de Algemene Begraafplaats te Utrecht.

De familie verzorgt zelf de bloemen. I.p.v. bloemen stel-
len wij een donatie aan stichting Alzheimer op prijs.

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

 

 
 

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend is onze vader, schoonvader en opa rustig van ons 

heengegaan 
 

IJsbrand Cornelis Dirkson 
-IJs- 

drager van de Pauselijke onderscheidingen 

‘‘PPrroo  EEcccclleessiiaa  eett  PPoonnttiiffiiccee’’  ‘‘BBeennee  MMeerreennttii’’ 

weduwnaar van Annie Dirkson-Kerssens † 2013 
 
* Limmen, 11 september 1924 † Limmen, 30 maart 2019 
  
 Jan 
 Dick en Fatima 
  Mehdi 
 Marja en Eric 
  Björn en Mandy 
  Bo 
  Daan 
 Bart en Petra 
  Lucas 
  Stijn 
 Jeroen en Shirley 
  Nick 
  Robin en Sanne 
  Niels 
 
Onze speciale dank, voor de goede zorg, gaat uit naar Cecil, 
Marie, Annet, Liesbeth en Nienke van Maelissa Multi Zorg. 

 
Vredeburglaan 19 
1906 WN Limmen 
 

Liever geen bezoek aan huis. 
 

Onze vader is thuis, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen 
en condoleren op vrijdag 5 april van 19.00 tot 20.00 uur. 
 

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 6 april om 11.00 uur 
in “Heeren van Limmen”, Dusseldorperweg 103, Limmen. 
 

Aansluitend begeleiden wij vader naar zijn laatste rustplaats, 
bij moeder, op het kerkhof naast de H. Corneliuskerk. 
 

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in  
Cultureel Centrum “Vredeburg”, Dusseldorperweg 64, Limmen. 

_____________ 
 

Bloemenafgifte is uitsluitend mogelijk bij  
Uitvaartverzorging Groot, Stetlaantje 1 te Limmen 
op donderdag 4 april tussen 10.00 en 17.00 uur. 

 

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.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

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

WINKELRUIMTE 
TE HUUR,

STATIONSPLEIN 3C HEILOO

Ca. 28m2. Frontbreedte 2.75 m, 
toilet, kitchenette. Huurprijs 

€ 630,00 p/m ex btw.
Geen horeca.  

Info: 06-22481032  
winjan@hetnet.nl

Verdrietig laten wij u weten dat geheel onverwachts is 
overleden onze moeder, groot- en overgrootmoeder,

Annie Schut – Zijp
Weduwe van Anthonius Schut

 
Egmondermeer Heiloo
19 april 1927 19 maart 2019

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
Zorgcentrum “De Loet” en Evean Thuiszorg  

voor de liefdevolle zorg.

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Fam. Schut
De Ronde laan 75, 1851 ZJ Heiloo

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

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 

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

BARRY DE VRIES AUTO’S. 
In- en verkoop. www.bar-
rydevriesautos.nl De Wagen-
maker 12, 1851 PX Heiloo. Tel. 
06-21598809

Kim’s Haarsalon heeft nieuwe 
prijzen! Knippen dames/heren 
is €15,- Knippen kleuren vanaf 
€45,- Highlights vanaf €25,- 
Permanenten+knippen €65,- 
Wassen Föhnen€ 15,- Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar:0630042383. Pinnen is 
mogenlijk! Tot snel bij Kim’s 
Haarsalon.

Schilder. 
Binnen en buiten. 
Hele mooie prijs. 
06-17090670

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



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

NETTE RUIME GARAGE TE 
HUUR vanaf 01 Mei. Rustig 
gelegen aan Het Zevenhuizen. 
Info 06 24313839

TE KOOP: 1 PERSOONS 
LEDIKANT. 90 cm breed en  
2 meter lang. Incl. 2 matrassen. 
Info: 072-5331382

KRINGLOOP HEILOO is de 
leukste en goedkoopste! Kin-
derkleding €0,50, alle kleding 
€2 (muv jassen) alle boeken 
€1, dvd’s €1, cd’s €0,50, glazen 
€o,30, 7 meter strips €1, veel 
meubels, kleingoed. Di t/m Za 
10-5 De oude Werf 7, nabij 
Karwei. Ook inbreng. 072-
5334000 Kijk op KRINGLOOP-
HEILOO.NL 
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072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

www.ambiance.nl/zonluik

 Zonwering
   Markiezen
  Raamdecoratie
  Rolluiken
 Garagedeuren

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

Bezoek onze 
inspirerende 
showroom!

Molenwerf 17, Uitgeest- T (0251) 31 41 81 - E zonluik@ambiance.nl

Openingstijden: ma gesloten,  
di t/m vr 10:00 -17:00 en za 10:00-15:00

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

‘Fine dining & wining in een sfeervolle ambiance’
U kunt bij ons genieten van:

• De lekkerste gerechten, duurzaam en met 
verse producten bereid.

• Een uitgebreid assortiment wijnen & speciaalbieren

• Iedere cocktail die u maar wenst.

Wij heten u van harte welkom bij Gastrobar Septem!

Wij zijn gevestigd op hetzelfde terrein als van der Valk hotel Akersloot naast Jacks Casino.
U kunt reserveren via www.gastrobarseptem.nl of telefonisch via: 0251-361800

Wij zijn geopend op:
Woensdag, donderdag en zondag van 12.00 - 23.00 uur 
en op vrijdag en zaterdag van 12.00 - 01.00 uur

Gastrobar Septem
Geesterweg 1C, 

1921 NV Akersloot

KOM GENIETEN VAN SAUNA,  
SPA & WELLNESS OP EEN UNIEKE LOCATIE

Geniet in de unieke Spa & Wellness met bijzondere  
binnen- en buitenbaden, zoutwaterbad, zandstrand,  

ligweide, natuurlijke zwemvijver, kelosauna, zoutsteen-
sauna, wellness restaurant & meer... Dagelijks  
opgietingen & klankschaalsessies Kom samen  

genieten van wellness in de Beemster.
 

Voor reserveringen www.fortresortbeemster.nl 

advpoternee.indd   2 28-3-2019   11:16:27

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

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

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

 
 
 

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 

Schildersbedrijf Limmen 50% 
korting. Heeft nog tijd voor 
al uw schilderwerk binnen en 
buiten. Tel:06-42479384
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MAGDALENENSTRAAT 17 , 

ZONDAG 14 APRIL

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

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

Start 
PCC Heiloo

Start 

 IJssalon 

Pinoccio

vanaf 12:00 uur

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

RUN

De groep mist je! 
 Mis jij ze ook? Dan zien we je graag weer terug
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Blosse Beleving! Blosse BelevingBlosse BelevingBlosse BelevingBlosse BelevingBlosse BelevingBlosse Beleving10  
apr

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

Weer aan de slag als leerkracht of pedagogisch medewerker?

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.

Voordelen van de kindcentra van Blosse  
• Opvang en onderwijs onder één dak georganiseerd 
• Diverse (combinatie)functies mogelijk:  
   onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en leerkracht 
• Inspirerend en betekenisvol werk 
• Innovatieve en moderne organisatie 
• Geen dag is hetzelfde!

één in opvang en onderwijs!


