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Met deze week een
zonnige voorjaarsbijlage!
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De koeien waren blij weer buiten te zijn.           Foto: STiP Fotografie

Eerste groep melkkoeien 
dansend de wei in

HEILOO - Na een korte winter-
periode was het zaterdag 6 april 
dan eindelijk zover. Om klok-
slag 12.00 uur ging de eerste 
groep melkkoeien bij Boerderij 
Ter Coulster weer naar buiten.

Vorig jaar werden de koeien in de 
stromende regen naar buiten gela-
ten door minister Carola Schouten. 
Zaterdag miezerde het en het door 
het KNMI beloofde heerlijke april-
zonnetje liet zich niet zien. Maar 
ondanks het mindere weer gingen 

de ‘dames’ dansend en springend 
de wei in. Om de juiste kandidaat 
te vinden om voor de koeien de 
deur te openen was een kleine wed-
strijd uitgeschreven. Vele mensen 
waagden een gokje. Sandra van 
Bronkhorst-Bakker uit Heiloo was 
de gelukkige. Met haar antwoord 
van 523 dieren die vrijdagavond 
aanwezig waren op Boerderij Ter 
Coulster, kwam zij het dichtst bij 
het werkelijke aantal. Vrijdagavond 
werden in totaal 568 dieren geteld: 
180 melkkoeien, 83 stuks jongvee, 

130 kippen, 38 schapen, 60 lamme-
tjes, 2 honden, 5 katten, 40 gevon-
den weidevogelnesten, 5 opgegeten 
door predatie dus 35 paartjes x 2 = 
70 weidevogels.

De vele aanwezige toeschouwers 
genoten weer van het spektakel. En 
de koeien? Die trokken zich weinig 
aan van de toeschouwers en gingen 
na de eerste bokkensprongen rustig 
staan grazen.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Zwemseizoen Het Baafje 
28 april van start
Heiloo�r zwembad verwacht seizoen  

vol activiteiten voor de jeugd

HEILOO – Zwembad Het Baafje 
in Heiloo is vanaf zondag 28 
april weer dagelijks geopend. 
Met steeds meer schoolzwem-
lessen en spontane jeugdactivi-
teiten, verwacht het zwembad 
dit jaar nog veel meer jonge 
Heilooërs te verwelkomen in het 
verbeterde openluchtzwembad.

Het Baafje biedt sinds enkele 
jaren scholen in de omgeving de 
mogelijkheid om goedkoop vijf 
schoolzwemlessen af te nemen. 
Hiermee wil het zwembad eraan 
bijdragen dat scholieren hun 
zwemvaardigheid op peil houden, 
ondanks dat het schoolzwemmen 

is afgeschaft. Steeds meer scholen 
kiezen ervoor vijf van hun reguliere 
gymnastieklessen om te ruilen voor 
deze gevarieerde schoolzwemles-
sen. Ook komt een groeiend aan-
tal scholen de laatste les voor de 
vakantie vieren in het zwembad.

Daarnaast worden voor de jeugd 
dit seizoen buiten schooltijd activi-
teiten georganiseerd. Het personeel 
van Het Baafje heeft goed contact 
met Jongerenwerk Heiloo. Bij mooi 
weer zullen zij de handen ineen-
slaan en samen spontaan leuke acti-
viteiten organiseren.

• Lees verder op pagina 3

Het Baafje hoopt komend zwemseizoen nog veel meer Heilooërs 
te verwelkomen.         Aangeleverde foto

 
Buurtbus Heiloo zoekt versterking
HEILOO - In Uitkijkpost van 3 april is het verkeerde telefoonnummer 
vermeld in de advertentie van de Buurtbus. De Buurtbus is naarstig op 
zoek naar chauffeurs en een coördinator. Vindt u het leuk om als vrijwil-
liger mee te werken aan het in stand houden van het vervoer in Heiloo 
en omstreken, neem dan contact op met dhr. Van Riemsdijk op tel.nr. 
06-44629180. Of kijk op de website: www.buurtbusheiloo.nl.

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

Aangeleverde foto

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

RUNDERHAM 
UIT EIGEN

WORSTMAKERIJ
NU 100 gram € 2,50
VARKENSFILET

ROLLADE 
Per kilo voor € 9,98

SHOARMA-
PAKKET 

500 GRAM VLEES, 
5 BROODJES EN SAUS 

Samen voor € 6,95

NIEUW

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

Vanwege 2E PAASDAG 
kopij en advertenties  
uiterlijk aanleveren:

VRIJDAG 19 APRIL 
VÓÓR 12.00 UUR



U I T K I J K P O S T 21 0  A P R I L  2 0 1 9  

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 

www.meelgro.nlwww.meelgro.nl
bouwmarkt@meelgro.nl

GARDEN WAND SLANGHASPEL
Tuinslangset met houder. Ideaal voor het 
sproeien van je tuin. 
Set van 6 / Ø13mm / 15M

€ 39,95 € 19,95
OP = OP

*Tevens tegenwoordig Beta Tools dealer!!

Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

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

• ca. 4.000 verschillende profielen  
in hout en aluminium

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

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

Openingstijden
Dinsdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Donderdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
*Donderdagavond en overige tijden 
op afspraak
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AUTOMOBIELBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER B.V.
KENNEMERSTRAATWEG 189 1851 BE  HEILOO

T 072 5331818  | info@toyota-heiloo.nl | www.toyota-heiloo.nl

Toyota De Bruijn-Blokker zoekt een
administratief medewerk(st)er/receptionist(e)

Als ervaren receptionist(e), bij voorkeur in de Automotive, ben jij het aanspreekpunt van ons 
familiebedrijf. De combinatie van receptionist(e) en administratief medewerker zorgt ervoor dat je 
een afwisselende baan hebt. Je staat klanten te woord en zorgt ervoor dat alle binnenkomende 
telefoontjes netjes worden afgehandeld. Je ontvangt de bezoekers klantvriendelijk, tevens verricht 
je administratieve werkzaamheden. Je bent representatief, positief ingesteld en je hebt een fijne 
telefoonstem. Jij bent namelijk het visitekaartje van De Bruijn-Blokker.

Functie-eisen

• Klantvriendelijk;
• Representatief;
• Ervaring in de autobranche;
•  In staat om gedurende drukke periodes en 

onder tijdsdruk dienstverlenend, nauwkeurig 
en accuraat te blijven werken;

•  Uitstekende communicatieve vaardigheden in 
woord en geschrift;

•  Je hebt goede kennis van moderne 
communicatie- en administratiemiddelen 
alsmede bijbehorende programma’s 
waaronder Word, Excel, Outlook;

•  Je ontvangt bezoekers en maakt dat zij zich 
thuis voelen, maar verliest de receptie -
handelingen niet uit het oog;

•  Een proactieve houding en flexibele instelling;
• 38 uur per week 

Interesse? 
We horen graag van je!

Ben jij de medewerker die wij zoeken en wil je 
deel uitmaken van ons team? 
Stuur dan je sollicitatiebrief + curriculum vitae 
naar: m.blokker@toyota-heiloo.nl ter attentie van 
Matthijs Blokker. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 



U I T K I J K P O S T 31 0  A P R I L  2 0 1 9  

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 4e heb ik in Ypestein gewoond met mijn ouders 
en mijn zusje. Daarna zijn we verhuisd naar de Oosterzijweg. Een 
trotse Heilooër.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
In mijn geval heeft AZ mij de kans gegeven om van mijn hobby 
voetbal mijn beroep te kunnen maken. En stel dat ik geen voetbal-
ler zou zijn geworden? Dan denk ik dat ik nu aan het studeren zou 
zijn voor een beroep in de financiële wereld.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Max Verstappen zou ik wel graag willen ontmoeten. Ik ben erg be-
nieuwd hoe zijn wedstrijd- en trainingsdagen eruitzien. Vooral de 
wedstrijdvoorbereiding, de samenwerking met de crew en de pers 
die continu op zijn huid zit.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Naast de Paulusschool, waar ik op zat, ligt een kunstgrasveldje 
waar ik heel veel uren op heb gevoetbald met jongens uit de buurt. 
Tot ‘s avonds laat totdat we opgehaald werden door onze ouders 
voor het avondeten. Tegenwoordig is de jeugd vooral actief op de 
spelcomputers, dat is wel zonde.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Mijn achtertuin, waar ik na een zware dag trainen lekker tot rust 
kan komen. Verder ga ik graag naar een van de plaatselijke horeca-
gelegenheden om een kopje koffie te doen met vrienden.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Ik ben niet zo’n hele diepe slaper, dus je krijgt me makkelijk  
wakker. Maar ik kom er alleen uit als er iets aan de hand is met de 
mensen die dichtbij me staan of een mooie contractaanbieding  
die ik niet kan weigeren.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
‘Hard work beats talent, when talent doesn’t work hard.’ Deze 
quote heb ik ooit gekregen van mijn mentale coach bij AZ. Dit 
is mijn favoriete quote. Want wat heb je aan talent als je er geen 
energie in stopt?

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik een zwak heb voor de 80’s en 90’s nummers. Ik heb ook kort-
geleden een gitaar gekocht en wil beginnen met lessen te nemen.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Hele lastige vraag… Ik denk dat alles vrij goed geregeld is door de 
gemeente. Ik hoop dat het groen in en om Heiloo, wat Heiloo zo’n 
mooi dorp maakt, behouden blijft. Daarnaast zou ik als burge-
meester de jeugd blijven stimuleren om meer buiten te spelen en te 
blijven sporten.

10. De persoonlijke vraag van Annick Melgers:
“Wat wil jij nog bereiken op voetbalgebied?”
Mijn kortetermijndoel is om zo snel mogelijk de aansluiting te vin-
den naar het eerste elftal van AZ en daar een vaste waarde te wor-
den. Mijn ambitie is om later in een mooie buitenlandse competitie 
actief te zijn, zoals de Spaanse of Italiaanse competitie.

Ik geef de tien vragen door aan Hadis Sisanovic, ook wel 
bekend als Haki. Mijn vraag is:
“Je hebt sinds een jaar je eigen kapperszaak gevestigd bij Bolten, 
gespecialiseerd in herenkapsels en baardverzorging. Helaas is 
dat laatste bij mij nog niet aan de orde. Maar ik denk dat ik wel 
mag zeggen dat ik een van je leukste klanten ben, haha. Maar 
wat zijn jouw verdere carrièreplannen?”

Tien vragen aan...

Joris 
Kramer

Volg de Uitkijkpost ook op

Uitkijkpost verschijnt op woensdag  
huis-aan-huis in een oplage van 18.500 
exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-
Binnen en Egmond aan den Hoef.

© Op de teksten, de foto's en het ontwerp 
van Uitkijkpost rust copyright. Niets mag 
op welke wijze dan ook worden overge-
nomen, verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden zonder toestemming van 
de uitgever.

Openingstijden 
ma. 09.00 -  17.00 uur 
di. 09.00 - 17.00 uur
wo. GESLOTEN 
do. 09.00 - 12.00  
vr. 09.00 - 14.30 uur

Verkoop
De verkoopafdeling is bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag, tel. 
072-5351072 of via 
verkoop@uitkijkpost.nl.

Redactie
De redactie is bereikbaar op maandag, 
dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of 
via redactie@uitkijkpost.nl. 

Administratie
De administratie is bereikbaar op  
maandag, dinsdag en donderdag, op 
tel. 072-5330175 of via  
administratie@uitkijkpost.nl. 

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business 
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

Het weekblad Uitkijkpost wordt 
geproduceerd op een waterloos  
offset rotatiepers, de milieu- 
vriendelijke druktechniek

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

Vervolg van voorpagina: 
Zwemseizoen Het Baafje 

28 april van start
Uiteraard is Het Baafje komend 

seizoen niet alleen op de jeugd 
gericht. Zo zal het zeer succesvolle 
Heel Heiloo Bakt weer op het pro-
gramma staan. Ook is het zwembad 
gedurende de winterstop op enkele 
punten verbeterd: er zijn meer scha-
duwplekken aangebracht en er zijn 
twintig zitzakstoelen aangeschaft, 
zodat er rondom het zwembad 
volop ruimte is om te ontspannen.

Het Baafje wordt, net als het 
overdekte zwembad Duikerdel 
in Noord-Scharwoude en open-
luchtzwembad De Bever in Sint 
Pancras, geëxploiteerd door Sport 
Servicepunt Langedijk. Deze organi-
satie maakt een stevige groei door, 
want sinds januari is ze ook de drij-
vende kracht achter Schagen Actief, 
de beheerder van sportfaciliteiten in 
de gemeente Schagen.

Bezoekers van Het Baafje profi-
teren mee van die groei. Wie voor 
1 mei een seizoensabonnement 
aanschaft, krijgt namelijk gra-
tis toegang tot zes zwembaden: 

Het Baafje, De Bever, Duikerdel, 
overdekt zwembad De Wiel in 
Schagen en de buitenzwembaden 
De Veersloot en het Maarten van 
der Weijdenbad, respectievelijk in 
Dirkshorn en Warmenhuizen.

Sport Servicepunt Langedijk wil 
daarmee abonnementhouders de 
mogelijkheid bieden om altijd te 
kunnen zwemmen, omdat er ook 
gebruikgemaakt kan worden van 
twee binnenbaden, of omdat een 
middagje zwemmen gecombineerd 
kan worden met een fietstochtje in 
de omgeving. In alle zwembaden 
worden gedurende het hele seizoen 
activiteiten georganiseerd.

Ook na 1 mei blijft een abonne-
ment met toegang tot de zes zwem-
baden mogelijk, al komt daar wel 
een toeslag van 20 euro bovenop 
voor een gezinsabonnement en 5 
euro voor een persoonlijk abon-
nement. Een abonnement voor Het 
Baafje is nu te bestellen via zwem-
badhetbaafje.nl.

Top 2000-concert 
brengt nieuw talent samen

HEILOO - Het Top 2000-concert 
dat afgelopen zaterdag door 
Eensgezindheid in De Strandwal 
werd gegeven, is bij veel toe-
hoorders in goede aarde geval-
len. De combinatie van orkest, 
coverband en zangeres bracht 
verschillende talenten bijeen in 
een afwisselend en aantrekke-
lijk concert. 

Onder toeziend oog van burge-
meester Hans Romeyn zong Sanne 
Mallant de sterren van de hemel 
met nummers als Skyfall, Shallow, 
Hallelujah en Time To Say Goodbye. 
De speciaal voor dit concert samen-
gestelde coverband, die zichzelf de 
Libelle’s noemde, speelde onder 
leiding van Edwin Ligteringen 
enkele grote hits als Saturday Night, 
Sultans Of Swing en Sunshine Of 
Your Love. Hun enthousiasme in het 
spelen van de muziek werd door het 
publiek zeer gewaardeerd. De band 
begeleidde ook Sanne Mallant, die 
met haar geweldig mooie stem het 
publiek behoorlijk wist te raken. 
Maar ook het orkest trok de nodige 
aandacht met zijn warme klanken 
met bijzondere arrangementen van 
The Sound Of Silence, Stairway To 
Heaven en met Chasing Pavements, 
waarbij Sanne Mallant op subtiele 
wijze werd begeleid.

Het bijzondere is dat de cover-
band heeft besloten om na dit con-
cert door de gaan met de band 
en muziek te blijven maken in de 
muziekschool en mogelijk ook bij 
andere gelegenheden. Bijzonder 
waren ook de mooie woorden van 

burgemeester Hans Romeyn, die 
dit concert aangreep om de jubi-
lerende penningmeester Klazien 
Beets in het zonnetje te zetten met 
een mooie speech en bloemen van-
wege haar 40-jarig penningmeester- 
schap.

De Libelle’s begeleidden Sanne Mallant, die de sterren van de 
hemel zong.         Foto: Peter Bijkerk

 
Vluchtelingenwerk zoekt nieuwe vrijwilligers 
in Heiloo

HEILOO - Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven, mogen ze zich 
in een stad of een dorp gaan vestigen. Vind je het leuk om een vluchteling 
in Heiloo op te vangen, wegwijs te maken in de gemeente/regio en te hel-
pen bij de afhandeling van post? In de vrijwilligersfunctie van maatschap-
pelijk begeleider help je de vluchteling het eerste jaar na aankomst 
in de gemeente.

Wil je meer informatie over de functie van maatschappelijk begeleider  
of heb je interesse om maatschappelijk begeleider te worden, neem dan  
contact op met Jan Boeijink, teamleider Heiloo, via  
jboeijink@vluchtelingenwerk.nl of telefoonnummer(s) 06-82598432/ 
072-5315008.
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OPHEFFINGS 
UITVERKOOP 
TRENDLEDER HEILOO

*geldt niet voor de vestiging in Castricum

o.a. de merken: Valentino, Samsonite, Eastpak, Herschel
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Tel. 072 5320794

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

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

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

STOFFEERDERIJ

Golf- & Countryclub Heiloo • Lagelaan 8 , 1851 PC  Heiloo • Tel. 072 505 45 40 • golfclubheiloo.nl

Twilight abonnement
 Een heel jaar onbeperkt spelen: slechts € 490,-(1!

•  Een heel jaar onbeperkt spelen in het weekeinde

•  In de zomer, lente en herfst onbeperkt spelen op 
alle avonden(2 ná 17.00 uur

•  Eenvoudig online boeken tot drie weken van te 
voren

•  Deelname aan de meeste clubwedstrijden in het 
weekend(1: Voor spelers van 25 tot 45 jaar. 

(2:  Behoudens bij clubwedstrijden die 
vaak op de maandagavond zijn.

De Stichting Bewindvoerder Esdégé-Reigersdaal is een onafhankelijke 
stichting die uitsluitend bewindvoering doet voor cliënten van Esdégé-Rei-
gersdaal. Omdat onze (deels gepensioneerde) medewerkers voor een deel 
betaald en voor een deel  onbetaald werken – in een verhouding van onge-
veer  50/50 – zijn onze tarieven ruim 60 procent lager dan de tarieven van 
andere professionele bewindvoerders. In verband met de groei van het 
aantal cliënten zijn wij op zoek naar een 

Bewindvoerder m/v
Als bewindvoerder zorg je voor de financiële belangen van mensen die dat 
zelf niet voldoende kunnen. Hierbij krijg je soms te maken met mensen die 
verkeren in gecompliceerde of problematische situaties.  
Je doet uitdagend en verantwoordelijk werk en daarom stellen we hoge 
eisen aan onze bewindvoerders, zoals:

• Affiniteit met de doelgroep
• Afgeronde relevante HBO opleiding (financieel of sociaal/maatschappelijk)
• Praktisch ingesteld
• Een proactieve werkhouding
• Accuratesse
• Stressbestendig
• Goede contactuele vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• Kennis, ervaring en affiniteit met geautomatiseerde administratiesystemen
• Basiskennis van sociale wet- en regelgeving is een pre
• Verklaring omtrent gedrag

Onze cliënten wonen in de gehele kop van Noord-Holland van Alkmaar tot 
Den Helder en Enkhuizen. Daarom is het wenselijk dat je over een auto 
kunt beschikken.  
De bewindvoerder heeft een eigen cliëntenbestand en neemt voor andere 
cliënten waar bij afwezigheid van collega’s. Je werkt 16 uur per week, in 
overleg vastgesteld. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de woens-
dag en vrijdag op ons kantoor in Heiloo, gevestigd in de ‘Willibrordus 
Stichting’, Kennemerstraatweg 464. Je krijgt een arbeidsovereenkomst 
voor 8 uur per week. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao gehandi-
captenzorg. Salariëring functiegroep 40, € 608,-  bruto per maand bij een 
8-uurs dienstverband. Meer informatie geven onze bewindvoerders graag: 
072-5346150 (tussen 10 en 13 uur) 

Je sollicitatiebrief stuur je samen met je CV voor 27 april a.s. naar: 
bewindvoerder@esdege-reigersdaal.nl

”Je zet je voor 100% in en 
je krijgt er 200% voor terug’’

Vrijwilliger in ’tHuis Lioba worden?

’tHuis Lioba biedt vriendelijke, veilige en vertrouwde zorg
aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn, op een prachtige locatie 

op het terrein van het Liobaklooster. 

En daar hebben we jou bij nodig!

Interesse?
Neem alvast een kijkje op de website en 

meld je direct aan of bel ons voor een afspraak.

Herenweg 85 - 1935 AH  Egmond Binnen 
T 06-12 40 80 72 -  I  thuis-lioba.nl
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Monique Krom en Marjolein Verkoijen

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

Volg ons via Facebook, Instagram en Linkedin

VERRASSEND CULINAIR

ZO. 21 APRIL

PAASLUNCH

€21,50€21,€21,€21,5050

Aspergesoep met hollandse 
garnaaltjes, broodje zalm, 
carpaccio, roerei en 
advocaat mouse

Vanaf 12:00 uur

VERHUIZINGS LEEGVERKOOP 
 DINSDAG t/m ZATERDAG van 11-16 uur. 

 
 30 % - 50% KORTING OP ALLES: 

CHESTERFIELD ZITMEUBELEN, HOUTEN MEUBELEN, 
LAMPEN, PRENTEN, SCHILDERIJEN en WOONACCESSOIRES 

CHESTERFIELDIMPORT.NL EGMONDERSTRAATWEG 44  
EGMOND A/D HOEF  TEL.  072 506 7566 
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FILIP JORDENS – 
HOMMAGE À BREL
Een meesterlijke ode aan de 

grootmeester van het Franse chanson.

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

13
APR

TWEEDE PAASDAG - 
HIGH WINE MET 
DEBUSSY EN PROKOFJEV

Cellosonates gecombineerd met 
mooie wijnen en bijpassende gerech-
ten.

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

22
APR

QUIRINE VIERSEN
Een bijzonder concert met 
het Bergens Symfonieorkest. 

Een bijzonder mooi programma.

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

26
APR

JUBILEUMCONCERT 
BERGENS SYMFONIE 
Orkest met Quirine Viersen 

als soliste. Op het programma staan 
onder meer Kol Nidrei van Bruch en 
Blumine van Mahler.  A. Aanvang 
20,15 uur.

❯ CULTUURKOEPEL Kennemerstr.weg 464,
Kaarten via www.bergenssymfonieorkest.nl

26
APR

THEATERBENDE 
HEILOO MAYDAY!..
MAYDAY!

Een familievoorstelling voor 8 tot 88 
jaar. Aanvang 15.15 uur en 20.15 uur. 

❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Heiloo, Kaarten: www.theaterbende-heiloo.nl

13
apr

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE BEUN – CA-
BARET; VRIJDAG & 

SANDIFORT MET ‘VOORLO-
PIG 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

HISTORISCHE 
VERENIGING HEILOO. 
EXTRA PRESENTATIE 

‘DE DIE OF HET DIE’
Jaap de Graaf geeft een extra 
presentatie over het Die-gebied. Dit 
gebied aan de oostkant van Heiloo 
kan omschreven worden als eeu-
wenoud cultuurhistorisch erfgoed en 
prachtige natuur. Reden om er via een 
fototentoonstelling met foto’s en een 
presentatie aandacht aan te schen-
ken. Aanvang 14.30 uur, de toegang 
is gratis.

❯ HISTORISCHE VERENIGING HEILOO 
www.hvheiloo.nl

13
apr

18 t/m 25 april
FILMLIGA ‘MAUDIE’ 
❯ THEATER DE BEUN Willibrordusweg 2 
Kaarten: www.vriendenvandebeun.nl. 
Lid worden: info@filmligaheiloo.nl.

28 april t/m 1 mei 
CINESCOOP - FILM ‘GREEN 
BOOK’ 
❯ THEATER DE BEUN 
Lid worden: info@cinescoop.nl.

Wilt u uw vermelding 
ook in de culturele 
agenda van Heiloo 

terugzien? 

Dat kan voor een bescheiden 
tarief. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met 
Uitkijkpost via het e-mailadres 

verkoop@uitkijkpost.nl

culturele
agenda

       Heiloovan

EGMOND A/D HOEF - Gijsje Teunissen is oprichtster van Charon 
Uitvaartbegeleiding. Met liefde voor haar werk, aandacht voor 
details en respect voor de overledene en de familie begeleidt zij al 
vijftien jaar uitvaarten in Noord-Holland. De laatste jaren wordt 
zij bijgestaan door een team van enthousiaste, empathische dames. 
Een gesprek met een hartverwarmende vrouw.

Met recht warm, want Gijsje vertelt haar verhaal vanuit het zonnige Spaanse 
zuiden. Daar verzorgt zij samen met haar man troostreizen voor nabestaan-
den. Hier komt zij later in het gesprek op terug.

“Ons team bestaat uit creatieve, spirituele, empathische dames. Dit is zoveel 
meer, dan je met de opleiding uit de boeken leert. Vanaf het begin zei ik al, 
dat ik de uitvaart aan de mensen teruggeef. Wij zijn dan wel de professional, 
maar staan niet boven de mensen. Wij staan naast hen, als mens. Daarom 
dragen de uitvaartbegeleidsters bij Charon ook geen afstandelijke pakjes, 
maar vriendelijk ogende kleding.”

Bezieling
In elk woord is bezieling voelbaar, wanneer Gijsje over haar werk praat. “In 
deze tijd willen mensen steeds meer betrokken zijn bij het afscheid en den-
ken zij er vaak al lang van tevoren over na. De medewerksters van Charon 
kunnen hier veel in betekenen. Niet door te sturen, maar te inspireren en 
te adviseren. Verder kijken dan het kisten- en kaartenboek; kijken wat echt 
leeft in een familie. Het gaat erom wie de overledene was. Het afscheid 
moet immers een spiegel van het geleefde leven zijn. Meestal rollen er na 
wat brainstormen de mooiste ideeën bij nabestaanden uit. Zo zie je bijvoor-
beeld afscheidsvieringen in strandpaviljoens, dorpshuizen, of zelfs thuis bij 
de overledene.

Verbinding
Al sinds het begin organiseert Gijsje de Troostdag voor nabestaanden. Dit 
jaar vindt deze bijzondere dag plaats op paaszaterdag 20 april van 12.00 tot 
17.00 uur. In de Slotkapel in Egmond aan den Hoef zijn diverse hulpverle-
ners, rouwtherapeuten, edelsteendeskundigen en een medium aanwezig om 
in gesprek te komen en met hun professie rouwenden te ondersteunen bij 
het verwerken van hun verdriet. Iedereen mag een foto van zijn overleden 
dierbare meenemen en in het licht zetten. Met mooie serene muziek en de 
namen zingen ontstaat altijd een onbeschrijfelijk gevoel van verbinding. De 
hele dag is er een gratis bakje troost en wie tegen het einde zo rond vier uur 
nog aanwezig is, wordt verwend met troosteten.

Troostreis
Een jaar geleden vonden Gijsje en Rick een sfeervolle oude villa aan 
de Costa Blanca. Hier organiseren zij maandelijks compleet verzorgde 
Troostreizen, voor circa vier nabestaanden. Een weeklang even weg van de 
dagelijkse sleur, waarin alles mag en niets moet. “Naast verdriet ervaren is 
er ook gelegenheid om het geluk van het leven weer te voelen. Soms is het 
meer lachen dan huilen…”

Meer informatie over de Troostdag en/of Troostreizen op www.troostdag.nl 
en www.troostreizen.nl. Telefoon: 06-41334496.

Tekst: Arjan Hoogvorst

Charon 
Uitvaartbegeleiding

Liefde, aandacht, respect

Gijsje Teunissen en haar man.    Aangeleverde foto

Slotweg 2 in Egmond aan den Hoef. Telefoon: 06 - 21 51 61 30, 
e-mail: gijsje@charonuitvaartbegeleiding.nl, 

website: www.charonuitvaartbegeleiding.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

Bedrijf Belicht zijn 275 euro excl. btw. Online doorplaatsen is 

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

High Wine paaslunch 

Culinair genieten  
in de Cultuurkoepel

HEILOO – Op Tweede Paasdag 
organiseert de Cultuurkoepel in 
Heiloo een High Wine paaslunch 
in samenwerking met Keuken 
met Karakter en Wijndijck. 

In de sfeervolle ambiance van 
de Cultuurkoepel geniet u van de 
mooie gerechten die Keuken met 
Karakter voor u verzorgt. Bij de 
gerechten wordt een passende, 
mooie wijn geserveerd die zorgvul-
dig door Wijndijck is geselecteerd. 
Tussen de gerechten door wordt u 
getrakteerd op de Cellosonates van 

Debussy en Prokofjev, die Hanneke 
Rouw en Masha Galperina ten geho-
re zullen brengen. Dat wordt genie-
ten voor zowel het gehoor als de 
innerlijke mens.

Voor meer informatie over het 
menu en het programma kijkt u op 
www.cultuurkoepel.nl.

High Wine paaslunch, maandag 
22 april, 13.00 uur. Kaarten kosten € 
42,50 en zijn verkrijgbaar via www.
cultuurkoepel.nl of bij het VVV-
kantoor op Landgoed Willibrordus.

Mooie gerechten uit de Keuken met Karakter.           Aangeleverde foto

The Crucifixion in de 
Witte Kerk

HEILOO - De Ter Coulster 
Cantorij zal op woensdag 17 
april The Crucifixion van John 
Stainer uitvoeren in de Witte 
Kerk.

The Crucifixion is een composi-
tie over het lijden en sterven van 
Christus. Natuurlijk denken we dan 
meteen aan die andere in Nederland 
zo geliefde compositie over dit-
zelfde thema, de Mattheus Passion 
van Johann Sebastian Bach. Het 
betreft inderdaad dezelfde thema-
tiek die behandeld wordt, echter de 
uitvoering is anders. De Mattheus is 
lang, The Crucifixion kort, ongeveer 
een uur. De Mattheus is een barok-
ke compositie, The Crucifixion 

is meer homofoon en stamt uit 
de Romantiek (1877). Het is zeer 
toegankelijke muziek. Net als in 
de Mattheus zijn er verschillende 
koordelen, aria’s en recitatieven en 
natuurlijk niet te vergeten de kora-
len. Er zijn twee solisten, een tenor 
en een bas. The Crucifixion werd 
voor het eerst uitgevoerd in 1877 
onder leiding van de componist 
zelf in de kerk van St. Marylebone 
in Londen. Het werk werd meteen 
populair en is nadien vele keren uit-
gevoerd.

De uitvoering in de Witte Kerk 
vangt aan om 19.30 uur. De toegang 
is gratis. Wel is er na afloop gelegen-
heid om een bijdrage te geven ter 
bestrijding van de onkosten.

The Crucifixion is zeer toegankelijke muziek.            Aangeleverde foto
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Wij zijn 7 dagen per week geopend. Di t/m zo vanaf 12.00 uur. Ma vanaf 17.00 uur
Stationsweg 82, Heiloo - t 072 53 21 392 www.wildschutetenendrinken.nl

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 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 
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weekmenu 
  € 21,00
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Van 10 april t/m 16 april
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Rivierkreeftjescocktail
€ 5.50

***
Forelfilet met dille-roomsaus

€ 16.50
of

Varkenshaasmedaillons 
met stroganoffsaus

€ 16.50
***

Sorbet bosbesijs  
met slagroom

€ 4.75

MAYDAY!... 

MAYDAY!
Met uw  

boardingpass is  

de prijs van
 dit  

3 gangenmenu  

€ 20.00
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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

Salade met Hollandse asperges, 
lamsham, Zaanse mosterd mayonaise 

en kerrie crackers
**

Geroosterde tournedos, crème  
van pastinaak, tarte tatin van  

zoete ui en jus met truffel
**

Passievruchten bavarois met  
gepocheerde ananas en kokos roomijs

Weekmenu 3 gangen e 28,50
10 t/m 16 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

‘Super Monday’
2 gangen aspergemenu € 20,95

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

Audities: 10 mei 10.30 uur voor Anne Frank in 2020 zie www.theaterbende-heiloo.nl 

• H e i l o o e r     L i m m e r •

lente-EDITIE

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

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

PAASBRUNCH
2 1  &  2 2  A P R I L
T U S S E N  1 1 . 0 0  E N  1 6 . 0 0

Vers fruit smoothie | croissantje | belegd 
broodje | zoetigheid

E N  U W  K L E I N T J E S

8,5 p.p. exclusief drankjes

Vers fruit smoothie | soepje | duivekater 
croissantje | scrambled egg | belegde 
broodjes | macarons | chocolade bonbons

V O O R  U

15,5 p.p. exclusief drankjes

Vers fruit smoothie | croissantje | belegd 

E I E R E N 
V E R S I E R E N
V O O R  D E

K I N D E R E N

KENNEMERSTRAATWEG 103 | HEILOO | T 072 532 53 76 | BAR@DEKAMER.NL

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

Tussen Limmen en Heiloo • stichtingxopx.wordpress.com

RIJKSWEG 127 • 072 5325962

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

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

BRENG XOPX EENS EEN BEZOEK

…voor campingspullen,  
schoenen of een boek!
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Mayday... Mayday
Theaterbende Heiloo is ready for take-off 

HEILOO - De alweer 7e productie van de jongerengroep van Theaterbende 
is de eerste productie waarbij de spelers vanuit improvisatie tot een script 
zijn gekomen. De teksten, dans, muziek: het is allemaal zelf bedacht.

Het licht absurdistische Mayday… Mayday is een vette knipoog naar de 
wereld van de luchtvaart. “We zitten in het opleidingsinstituut van de 
Nederlandse Angel Airline Company. 15 stewards en stewardessen wor-
den klaargestoomd voor de verantwoordelijkheden die het vak met zich 
meebrengt. Ook de ultieme noodsituaties moeten natuurlijk tot het eind 
worden volbracht, en beyond…?” Onder de bezielende, maar vreemde 
leiding van cursistenleidster Priscilla lijkt het allemaal zo normaal. Maar al 
snel zult u merken dat er toch wel vreemde dingen aan de hand zijn. Hoe 
zal dit aflopen?

Dit muziek- en dansspektakel met daarbij het hilarische spel maken het 
wederom een voorstelling met een gouden randje. De kwaliteit van de 
jonge spelers, samen met een minimalistisch decor, zorgen voor een prach-
tige locatievoorstelling. Kom en vlieg met ons mee. Bestel nu je boarding-
pass en welkom aan boord! De productie is geschikt voor 8 jaar en ouder.

Speeldata 
13 april om 15.15 uur en 20.15 uur, locatie: Theater De Beun in Heiloo.  
22 juni 20.00 uur, locatie: Het wapen van Assendelft in Assendelft.

De auditieronde voor ‘Anne Frank Een Voorstelling!’ vindt plaats op  
10 mei 2019 in de Muziek & Dansschool Heiloo, Het Veld 1, Heiloo  
van 10.00 - 13.30 uur.

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

HEILOO - Op vrijdag 19 april begint de lentecursus Muziek voor 
peuters in Heiloo onder leiding van Muziek op Schoot-docente 
Daniëlle de Ruijter. Een muzikale en vrolijke start van de vrij-
dag met uw (klein)kind! Zéker omdat de lente een terugkerend 
thema is tijdens de cursus. Dit is te merken aan de zonnige mate-
rialen en vrolijke lenteliedjes. De lente wordt zo dubbel leuk! 
Voor informatie en aanmelding: www.spelenderwijsmuziek.nl, of 
bel 06-18360486.         Aangeleverde foto

Lentecursus Muziek voor peuters

Rapcursus op de Muziek- en 
Dansschool Heiloo

HEILOO - Rap is niet meer weg 
te denken uit de muziekwereld 
anno 2019. Namens de Muziek- 
en Dansschool Heiloo zijn wij 
dan ook razend enthousiast om 
mee te delen dat wij vanaf eind 
april ook raplessen aanbieden. 

In 7 weken ga jij leren hoe je 
een track kunt maken en deze live 
kunt performen. Ook kun je van het 
artiestenleven proeven door middel 
van het uploaden van je eerste sin-
gle, een fotoshoot en een liveshow, 
en wie weet is dit wel het start-
schot van een glansrijke carrière! 
De workshop is onder begeleiding 
van Rens. Een jonge artiest die op 
de podia heeft gestaan van o.a. de 
Melkweg, het DeLaMar Theater en 
de Uitmarkt Amsterdam en wiens 
naam vermeld wordt op o.a. Puna 
en FunX. Daarnaast is hij de front-
man van de muziekformatie GLISS 
en organiseert hij evenementen 
voor jong talent met zijn collectief 
L.E.F.

Ben jij tussen de 13 en 18 jaar, 
schrijf je dan nu in door een mailtje 
te sturen naar: info@muziekendans-

schoolheiloo.nl. Voor meer infor-
matie check: www.muziekendans-
schoolheiloo/rapcursus/

Muziek-en Dansschool Heiloo
Het Veld 1
1852 GG Heiloo

In de rapcursus leer je binnen 7 weken hoe je een track kunt 
maken.           Aangeleverde foto

Oratoriumkoor Heiloo schittert in 
Cultuurkoepel met Johannes Passion

HEILOO - De uitvoering van 
Bach’s Johannes Passion door 
Oratoriumkoor Heiloo o.l.v. 
dirigent Paul Waerts krijgt als 
besluit een langdurig applaus. 
De zaal is tot de laatste stoel 
uitverkocht. 

Bach’s passie toont een indrin-
gend verhaal waarbij verstand en 
emotie met elkaar worden gecon-
fronteerd. Dirigent Paul Waerts 

hanteert bevlogen en beslist de diri-
geerstok, het koor reageert gedisci-
plineerd en toont zijn volle inzet. De 
Johannes Passion is doortrokken 
van Pilatus’ morele dilemma, dat 
uiteindelijk leidt tot de veroordeling 
van Jezus van Nazareth tot ophan-
ging aan het kruis. Bij zangpartijen 
en recitatieven is het spanningsveld 
van ingehouden emotie voelbaar.

Tenor Peter Vos (evangelist) 
excelleert met zijn indringende 

en intieme presentatie, zelfs in 
de zachtste passages is zijn stem 
pregnant aanwezig. In de verbe-
terde akoestiek van de koepel komt 
Oratoriumkoor Heiloo uitstekend 
tot zijn recht. Op zaterdag 21 decem-
ber wordt de Messiah van Händel 
uitgevoerd in de Cultuurkoepel van 
Heiloo. Zie ook de website oratori-
umkoorheiloo.nl.

Tekst: Felix Hogeboom

Groep 7 OBS De Springschans bezoekt 
Historische Vereniging Heiloo

HEILOO - Als onderdeel van 
het Thema ‘Oorlog en Vrede’, 
zijn de groepen 7 van OBS 
De Springschans naar het 
Historisch Museum van Heiloo 
geweest, om daar meer te weten 
te komen over Heiloo in WOII. 
De leerlingen schreven het vol-
gende verslag:

Na de ontvangst door Jaap en 
Josta de Graaf van de vereniging 
vertelde Jaap aan de hand van een 
diavoorstelling over het leven in 
Heiloo tijdens WOII.

Dit schreven de kinderen na 
afloop: “Hij vertelde ook over twee 
jongens van 3 en 6. Die gescheiden 
van hun ouders waren. Toen gin-
gen ze bij hun opa en oma wonen. 
Ze zijn verraden en omgekomen en 
de ouders hebben het overleefd. 
Toen gingen we een wandeling 
maken langs belangrijke plekken in 
Heiloo. Langs de Witte Kerk, waar 
hij vertelde dat de klok uit de kerk-
toren was gehaald en een hele tijd 
op de bodem van het IJsselmeer 
heeft gelegen. En dat er om de toren 
van de kerk een hekje had gestaan 
omdat het een uitkijkpost was. Wij 
vonden het heel interessant en leuk, 
maar ook gek dat er dit soort dingen 
in Heiloo zijn gebeurd.”

“Het eerste waar ze het over had-
den was een boek dat door hen 
geschreven was over de Tweede 

Wereldoorlog in Heiloo. Daarna 
kregen we heel veel verhalen over 
hoe het was om zo te leven. Ons 
favoriete verhaal ging over meneer 
Zonderhuis, hij zorgde voor onder-
duikadressen en voedselbonnen 
voor de onderduikers, zoals de 
joden. Meneer Zonderhuis was een 
verzetsman in Heiloo. Er waren heel 
veel interessante verhalen. Hierna 
maakten we een wandeling. Tijdens 
de wandeling gingen we naar heel 
veel plaatsen in Heiloo. Zoals naar 
het Witte Kerkje, dat is een van de 
oudste kerken in Nederland. Het 
was super leuk om te doen en we 

hebben er heel veel van geleerd.”

“Er liggen bij sommige huizen 
in Heiloo steentjes van mensen 
die het niet overleefd hebben, de 
Stolpersteine. Er liggen in Heiloo 
26 steentjes. Ze worden om het half-
jaar schoongemaakt. Op een van 
de Stolpersteine staat : “Gevlucht 
in de Dood”. Als je iemand had ver-
raden dan kreeg je 7 en een halve 
gulden. We gingen ook lopen door 
Heiloo. Naar belangrijke plekken in 
de oorlog. Bijvoorbeeld de Man van 
Vught.”

De leerlingen maakten ook een wandeling langs belangrijke  
historische plekken in Heiloo.        Aangeleverde foto
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Beter afval scheiden moet gaan lonen
HEILOO – Als het aan wethou-
der Rob Opdam ligt gaat er 
betreffende de afvalscheiding in 
de gemeente Heiloo binnen nu 
en 2 jaar veel veranderen. Waar 
Heiloo een aantal jaar geleden 
nog in de bovenste regionen 
stond op de lijst van gemeenten 
waar veel inwoners hun afval 
scheiden, is het dorp inmiddels 
afgezakt tot onder het mid-
den. Er wordt een beleidsplan 
gemaakt waar de gemeenteraad 
binnen afzienbare tijd over 
beslist.

In 2025 mag er, landelijk gezien, 
nog maar 30 kilogram restafval per 
inwoner per jaar aangeboden wor-
den. In Heiloo bedraagt dat op dit 
moment 214 kilogram per inwoner 
terwijl het landelijk gemiddelde 
inmiddels is gedaald naar 182 kilo-
gram (cijfers dateren uit 2017).

Momenteel wordt voor Heiloo 
een beleidsplan gemaakt om in 
Heiloo meer aan afvalscheiding te 
gaan doen. Uit onderzoek is geble-
ken dat tussen het restafval nog 75% 
aan waardevolle grondstoffen zit 
dat geschikt is voor hergebruik. Om 
die grondstoffen eruit te halen, gaat 
afval scheiden lonend worden. Wie 
minder restafval aanbiedt, is goed-
koper uit, is de gedachte.

Afvalstoffenheffing
Wethouder Opdam: “Hoe minder 

iemand zijn grijze rolcontainer op 
ophaaldagen buitenzet, hoe minder 
hij/zij gaat betalen. Het vaste bedrag 
dat inwoners nu aan afvalstoffen-
heffing betalen gaat naar beneden 
en daarnaast komt een variabel 
bedrag. Dit zal ingevoerd worden in 
2021; hoe hoog dat variabele bedrag 
wordt ligt aan de inwoner zelf.”

Er zal zeker rekening gehouden 
worden met mensen die incontinen-
tieluiers als afval hebben, hier komt 
een maatwerkoplossing voor. Ook 
gezinnen met kleine kinderen in de 
luiers, zullen naar alle waarschijn-
lijkheid anders belast gaan worden. 
Wethouder Rob Opdam: “Wij zijn 
nog aan het onderzoeken hoe wij 
dat precies moeten gaan bereke-
nen. Mensen in de bijstand zullen 
ook betrokken worden bij de voor-
lichting. Mensen op bijstandsniveau 
kunnen nu kwijtschelding krijgen 
van de afvalstoffenheffing. Toch wil 
de gemeente dat ook zij meedoen 
met afval scheiden en dat dit op de 
een of andere manier voor hen ook 
lonend wordt. Hoe dat moet wordt 
op dit moment nog uitgewerkt. Er 
komen aparte voorzieningen voor 
mensen in de hoogbouw, zodat zij 
ook beter afval kunnen scheiden.”

Plastic zak pmd verdwijnt
Wethouder Rob Opdam: “Verder 

zal voor pmd-afval een aparte rol-
container komen. De plastic zak 
verdwijnt. Dit zal het zwerfvuil 

verminderen en de aanblik van het 
dorp zeker ten goede komen.”

Het is mooi dat het zwerfvuil ver-
mindert, maar verwacht de wethou-
der niet dat mensen hun restafval 
gaan dumpen binnen de gemeente 
als ze moeten betalen voor het bui-
tenzetten van hun grijze rolcon-
tainer? “Misschien zal men dit in 
het begin nog proberen, maar er 
zullen BOA’s en afvalcoaches inge-
zet worden om alles in de gaten 
te houden en mensen erop aan te 
spreken als het gebeurt. In 50% van 
de Nederlandse gemeenten is deze 
manier van ophalen van restafval al 
ingevoerd en het werkt, dus waar-
om niet in Heiloo? Verder zal er veel 
voorlichting gegeven worden aan 
de inwoners. Communicatie is heel 
belangrijk.”

Milieuparkjes en afvalbreng-
station

Verder zullen de milieuparkjes 
en het afvalbrengstation aan de 
Rosendaal een opknapbeurt krijgen. 
Het zal ook makkelijker moeten 
worden om grofvuil weg te brengen. 
Op termijn denkt de gemeente aan 
verlaagde containers (makkelijker 
inwerpen) en kringloopvoorzienin-
gen op het brengstation zelf, zodat 
bijvoorbeeld die oude bank nog een 
tweede leven kan krijgen.

Als het plan goedgekeurd is door 
de gemeenteraad gaan de verande-

ringen geleidelijk in, te beginnen 
met de pmd-container bij eengezins-
woningen. Later volgt de invoering 
van het variabele tarief. Op www.
mijnafvalwijzer.nl kunnen inwoners 
van Heiloo nu al informatie vinden 
over de inzameling en het scheiden 
van afval.

Op zaterdag 13 april zijn mede-

werkers van de gemeente aanwezig 
in Winkelcentrum ‘t Loo, tijdens de 
dag ‘Alles over uw afval’. Zij kun-
nen u informeren over alles op het 
gebied van uw afval. Op zondag 14 
april zijn zij aanwezig op de Energie 
Expo bij Van der Steen Autobedrijf 
aan De Oude Werf 4.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Ook op het gemeentehuis doet men aan afvalscheiding. 
       Foto: STiP Fotografie

Van De Kookschool geeft 
les op Willibrordschool

HEILOO - Op vrijdag 29 maart 
was het een waar kookfes-
tijn bij groep 3 en 4 van de 
Willibrordschool; zij kregen 
kookles van Van De Kookschool. 
In de aanloop naar deze dag 
gingen de kinderen op super-
marktsafari.

Ze ontdekten welke groenten nu 
in de supermarkt liggen en uit welk 
land ze komen. Bij aanvang van de 
les werden al deze landen op een 
grote wereldkaart opgezocht. Zo 
maakten de kinderen zichtbaar dat 
de groenten nu van over de hele 
wereld komen. Daarna was het tijd 
om aan de slag te gaan. De klas van 
30 kinderen werd verdeeld over 
twee groepen.

De ene groep ging eerst met hun 
juf Sophie op ontdekkingstocht 
naar het verhaal achter de vijf ver-
schillende groenten: de bloemkool, 
sperzieboon, pompoen, mais en spi-
nazie. Op verschillende manieren 
ontdekten zij niet alleen hoe deze 
groenten groeien, maar ook wan-
neer ze geoogst worden en ze dus 

vers in de winkel liggen. Ook leer-
den zij waar de groenten oorspron-
kelijk vandaan komen en hoe ze 
hier terecht zijn gekomen. Zo voel-
den zij zich zelf even ontdekkings-
reizigers, die een grote rol bleken te 
hebben gespeeld bij de verspreiding 
van groenten naar andere wereld-
delen.

De andere groep maakte met elke 
groente een heerlijk gerecht dat zij 
aan elkaar presenteerden en van 
elkaar proefden. Er werd gesne-
den, geklopt, gebakken en gekneed. 
En in nog geen uur toverden ze 
eigenhandig wafels van bloemkool, 
spinazieflapjes, pompoenpannen-
koeken, maiskoekjes en een heuse 
gezonde tv-snack van sperziebonen 
op tafel! Na de pauze wisselden de 
twee groepen, zodat iedereen niet 
alleen het verhaal, maar ook de 
smaak van de vijf groenten kon ont-
dekken. Zo werd het thema ‘Je bent 
wat je eet’ niet alleen feestelijk, 
maar ook heel smakelijk afgesloten!

De Vomar sponsorde de verspro-
ducten. Voor meer informatie www.
vandekookschool.nl.

Leerlingen van groep 3 en 4 van de Willibrordschool gingen vol 
overgave aan het koken onder leiding van Van De Kookschool.
       Foto: Harald Schipper Fotografie

De parktuinen worden onderhouden door een trouwe groep hardwerkende vrijwilligers.
                             Foto: Natuurmonumenten

Bezoek de tuinen 
van Landgoed Nijenburg

HEILOO - Meld je aan voor een 
rondleiding over de tuinpleinen 
en boomgaard van Landgoed 
Nijenburg!

Landgoed Nijenburg is een van de 
best bewaarde landgoederen in de 
provincie Noord-Holland. Het hart 
van het landgoed is het prachtige 
huis met parktuinen. Iedere donder-
dagochtend wordt er met een grote 
groep trouwe vrijwilligers hard 
gewerkt aan het behoud van deze 
tuinen, want die blijven niet vanzelf 
zo mooi. Een landgoed onderhou-
den is veel werk!

Speciale openstellingen
Normaal zijn de tuinen niet toe-

gankelijk voor publiek, maar op een 
aantal ochtenden kun je de tuinplei-
nen en boomgaard onder begelei-
ding van een gids bekijken! Waan 
je in een andere tijd op dit idyl-
lische 18de-eeuwse landgoed met 
een imposante oprijlaan, een koets-
huis en een romantische boom-
gaard. Speciaal voor deze gelegen-
heid kun je ook een kijkje nemen 
in het prachtige hoofdhuis. Meld 
je snel aan op www.natuurmonu-
menten.nl/nijenburg! Leden krijgen  
korting.

Praktische informatie
Vooraf aanmelden is verplicht. De 

rondleidingen zijn op 11, 18 en 25 
april. Start vanaf het hek bij de brug 
aan de Torenlaan. Fietsen graag 
stallen buiten de hekken. Auto’s 
kunnen geparkeerd worden langs 
de Nijenburgerweg. Honden zijn op 
het terrein niet toegestaan. Zowel 
het hoofdhuis als het koetshuis zijn 
bewoond, dus respecteer de privacy 
van de bewoners.



GEOPEND OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

ECHT HOLLANDSE 
FIETSEN BIJ  

PILKES  
FIETSENWINKEL

Burgemeester Mooijstraat 24 in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

Voorjaarsbijlage
BAKKUM - Zelf een boeket 
plukken in een landelijke 
omgeving.  Zo’n 2 kilometer 
ten zuiden van de Egmondse 
Abdij treft u van het vroege 
voorjaar tot de laatste herfst-
dagen vele soorten bloemen 
aan. We beginnen dit sei-
zoen weer met de tulpen. De 
komende weken kunt u een 
keuze maken uit meer dan 300 
soorten tulpen. Tijdens de 
tulpentijd zijn we alle dagen 
geopend van 10.00 tot 12.00 
uur en van 13.15 tot 16.00 uur.  

Voor informatie: 
www.pluktuinbakkum.nl.

REGIO - Sinds de opening in maart 
van dit jaar is Pilkes Fietsenwinkel 
volop in bedrijf. Met alleen maar 
echte Hollandse fietsen wordt een 
gevarieerd assortiment aangeboden. 
Elektrische fietsen, beachbikes en 
gravelbikes, de alledaagse fiets, maar 
ook loopfietsen voor de jongste klan-
ten vindt u terug in de winkel.

In de winkel wordt u welkom gehe-
ten door Mark Pilkes, eigenaar en 
oprichter. Met zijn grote passie voor 
kwaliteitsfietsen levert hij voor u 
altijd een goed product. Hij gaat 
uiterst secuur te werk en is enorm 
betrokken bij uw aankoop. U blijft 
altijd welkom voor vragen en repara-
ties.

Wij zien u graag in de winkel!

Pluktuin Bakkum

Pilkes Fietsen, de nieuwe fietsenwinkel met 
échte Hollandse fietsen

Aangeleverde foto

 

Aangeleverde foto

Foto: Ton de Vries



Ter Coulsterkerk, Holleweg 111  Heiloo
Witte Kerk, Heerenweg 32  Heiloo
www.pknheiloo.nl

PASEN 2019  
Hij is opgestaan………….

Wij zijn een kerk,  
waar iedereen zich thuis mag voelen.

Heiloo
Protestantse Gemeente

13 april 15.30 uur It ’s Moving: Zang, dans en mime
 Beleef het Paasverhaal eens op een andere manier!
 Kinderen gratis, volwassenen 3,50 Ter Coulsterkerk
14 april 10.00 uur Palmpasen met André Martens
 Komen jullie een Palmpasenstok maken?
 Kindernevendienst en crèche.  Ter Coulsterkerk
17 april 19.30 uur	The	Crucifixion	van	John	Stainer:	 
 De Engelstalige Passion Uitgevoerd door de Cantorij 
 onder leiding van Gerard Leegwater             Witte Kerk
18 april 19.30 uur Witte Donderdag met ds. Hanneke Ruitenbeek
 We vieren samen het Avondmaal Witte kerk
19 april 19.30 uur Goede Vrijdag met ds. Edward Kooiman
 “Het Licht dooft uit” Witte kerk
20 april 19.30 uur	Stille	Zaterdag	met	ds.	Edward	Kooiman
 Dienst in de vorm van een paaswake:  
 “Het licht wordt ontstoken”. Witte kerk
21 april 10.00 uur Pasen: met ds. Hanneke Ruitenbeek  
 Thema: “De woestijn zal bloeien…..”
 Zang: One More Voice
 Kindernevendienst en crèche. Ter Coulsterkerk

moenopticiens.nl

Geesterduin 37 Castricum    ‘t Loo 49 Heiloo 
0251 65 66 95   072 533 25 95 

Merkbril compleet met glazen op sterkte
Merkbril duur? Welnee! Bij Moen Opticiens hebben we een 
wisselende collectie merkmonturen met glazen op sterkte 

incl. kraswerende laag en ontspiegeling. 
Nu vanaf € 179,-

Moen Opticiens voor de 
nieuwste trendy brillen

Ruime 

keuze uit 

mooie 

merken!

HEILOO - Bij een goede opticien 
gaan ze niet over een nacht ijs. 
Zeker niet in het voorjaar. Bij Moen 
Opticiens doen we een zeer secure 
oogmeting waarbij alle facetten 
aan bod komen. Meten van refrac-
tiefouten, bolling van het oog en de 
oogdruk etc. Al met al een flinke 
puzzel voordat iemand met een per-
fecte bril de winkel uitgaat. Vandaar 
dat Moen Opticiens een cadeaubon 
t.w.v. € 50,- beschikbaar stelt voor 
de puzzelwedstrijd van Uitkijkpost 
in deze editie. Kunt u de puzzel niet 
goed lezen? Kom dan in ieder geval 
langs bij Moen Opticiens, dan gaan 
we u helpen. In Heiloo en Castricum 
staan onze opticiens klaar om ervoor 
te zorgen dat u met een nieuwe bril 
weer perfect kunt lezen en schrij-
ven. Afgelopen maand hebben we de 
nieuwe collectie binnengekregen, 
dus u heeft een ruime keuze. 

 
Wilt u meer weten over onze merken?  
Kijk dan op moenopticiens.nl.

Win een cadeaubon van Moen Opticiens t.w.v. € 50,-

Aangeleverde foto

Heiloo staat in bloei
HEILOO - Wat een pracht! Heiloo staat in bloei.  
Zoals hier De Waard, mooi op de foto gezet  
door Frans Schipper.



RAY - BAN OP STERKTE 
MET INGEGRAVEERD LOGO 

2EGLAS 
GRATIS

 10 %
KORTING 

RAY-BAN 
ZONNEBRILLEN

Opticien Optometrist Contactlensspecialist
Stationsplein 24  1851 LN Heiloo   
Tel: 072 533 12 75   www.zonneveldoptiek.nl
Gratis parkeren in de parkeergarage

Voorjaarspuzzel
K E R S S E N S C B R K P

O H O E T J E S H Z E R A

R A A J R O O V O U D A A

M O E N O P T I C I E N S

Z L M L O N T S O D L E H

O E E I K U U E L E D N A

N N E E I Y L K A R N B A

N V L S O E P L D D E U S

E E G A O N E I E U R R N

V L R A H S N P E I T G O

E K O P L A Z A I N D H Z

L L E K N I W D L E R E W

D T R O P S R A A M K L A

ALKMAARSPORT

CHOCOLADEEI

EKOPLAZA

HOETJES

HOOIKOORTS

KERSSENS

KRANENBURGH

MEELGRO

MOENOPTICIENS

NUYENS

PAASEI

PAASHAAS

PILKES

TRENDLEDER

TULPEN

VOORJAAR

WERELDWINKEL

ZON

ZONNEVELD

ZUIDERDUIN

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Voorjaarspuzzel

Het voorjaar hing in de lucht de afge-
lopen dagen. Of dat zo blijft is nog even 
afwachten, want april doet wat ie wil. 
Met deze woordzoeker maak je in ieder 
geval kans op leuke voorjaarsprijzen, die 
beschikbaar zijn gesteld door verschillende  
ondernemers:

• Een platte metalen gekleurde wandhanger  
papegaai, gemaakt in Indonesië  
(Wereldwinkel Heiloo)

• Waardebon ter waarde van 50 euro  
(Moen Opticiens)

• Vier keer een overheerlijk paasbrood 
(Bakkerij Hoetjes)

• Een fietskrat (Pilkes Fietsen) gevuld met waar-
debonnen voor twee gratis ijsjes (Marx O’Larry’s), 
een grillworst (Uw Groene Slager) en fruitsalade 
voor twee personen (Wesley Groente & Fruit)

• Een fleurig paasboeket (Bloemen bij Kim)

• Twee toegangskaarten voor de workshop  
‘Tekenen op Zaal’ + entree voor het museum
(Museum Kranenburgh in Bergen)

• Een arrangement bowlen & eten voor  
vier personen (Hotel Zuiderduin)

Puzzel mee voor leuke prijzen

Mail de juiste oplossing uiterlijk maandag 15 april naar verkoop@uitkijkpost.nl t.a.v. Esmeralda  
en wie weet win jij zo’n leuke prijs. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.  
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.



BESTE KOOP

Nike NightgazerNike Nightgazer

 VOOR 112,99 VOOR 49,99
 VAN   140,00 VAN   75,00

MAALWATER RUN

Aanbiedingen geldig van 8 tot en met 14 april 2019 *

EXPERTS IN SPORT SINDS 1954

RAADHUISWEG 14

www.sporthuishelling.nl
1851 JA HEILOO TEL.072-5332144

* Vraag naar de voorwaarden

   Met GRATIS
   VOET SCAN

  VOOR 99,99
 VAN 159,99

Salomon X-Ultra 

#24460

Asics Cumulus 

#24461

Salomon X-Ultra 
Meindl Matrei GTX

  VOOR 119,99
 VAN    199,99

Grisport Tibet

#22998   VOOR 74,99
 VAN  119,99

Asics GT1000 Asics GT1000 

 VOOR   99,99
 VAN  120,00

kleuren kunnen wijzigen kleuren kunnen wijzigen

#23976

Mini Tulbandjes

Brunchbroodjes

Panettone Cake 
Tulband

Leuk op tafel met Pasen

€ 6,99

€ 4,25

€ 2,99

Per stuk

5 stuks

Per pakje

Vrolijk PasenVrolijk Pasen
Lekker smullen

Om zelf af te bakken

Lekker voor het paasontbijt
of lunch

Piet Kerssens, De Echte Bakker
Stationsplein 100, Heiloo
Vuurbaak 3, Limmen

De Fairtrade  
Cadeauwinkel 

Wereldwinkel Heiloo

Kom langs 
voor de 
 leukste  

Paascadeaus 

o . a . k e r a m i s c h e 
k l a p r o z e n u i t 

L i t o u w e n , 
a a r d e w e r k u i t 

I n d o n e s i ë , 
C a p i z e i e r e n e n

 v i l t e n p a a s- 
d e c o r a t i e s

Stationsweg 105, Heiloo

Ga voorbereid op vakantie
in Italië & maak kennis met
de prachtige taal van het land! 

Schrijf je snel in!
De cursus begint al 23 april 

Meer informatie?            info@italiaansekok.nl - www.italiaansekok.nl 

Snel Italiaans leren?

17 FEB — 
10 JUN 2019

MUSEUM
KRANENBURGH

VLAAMSE
EXPRESSIONISTEN

BERGEN - Museum Kranenburgh in Bergen orga-
niseert op Eerste en Tweede Paasdag superleuke 
STUDIO C familieworkshops! Zin om mee te doen? 
Kom samen met je (klein)kinderen kunstige paastak-
ken maken voor op de paastafel. Eerst materiaal ver-
zamelen in de beeldentuin, daarna je tak optuigen met 
eigen kunstwerkjes. Kleurige paaseieren, papieren 
vogeltjes, veren en mini-schilderijtjes, alles mag erin!

Wees zeker van een plek en meld je aan via educa-
tie@kranenburgh.nl of telefonisch: 072-589 89 27.

Familieworkshop | 13.30-15.00 uur | €3,50 
per kind, (groot)ouders gratis | STUDIO C in 
Museum Kranenburgh, Hoflaan 26, Bergen |  
www.museumkranenburgh.nl.

HEILOO - Eieren zoeken, paasbrunch en op bezoek bij familie. Dat 
is ook Pasen. Kom langs in onze winkel voor originele paascadeaus 
en voorkom dat je met lege handen op bezoek gaat. Wij hebben 
weer prachtige artikelen uit diverse landen, zoals metalen kippen 
en andere vogels uit Zimbabwe; aardewerk kippen uit Indonesië; 
keramische klaprozen gemaakt door gehandicapten in Litouwen en 
Capiz eieren en vilten paasdecoraties. Wij zijn op Goede Vrijdag en  
op zaterdag gewoon open, u bent van harte welkom.

Familieworkshops 
in Museum Kranenburgh

Paascadeaus bij de Fairtrade Cadeauwinkel

Aangeleverde foto

Aangeleverde foto

Foto: Aad Hoogendoorn 



20%
korting

Magazine voor een biologische leefstijl
lente 2019

31
recepten
NEEM MEE!

David Luijendijk, onze 

biodynamische teler van 

spinazie en raapstelen:

varieer met 

vegan kaas
Proef de lente!

“Wij brengen de  

kringlooplandbouw 

echt in praktijk”

HEILOO - Bij een goede opticien 
gaan ze niet over een nacht ijs. 
Zeker niet in het voorjaar. Bij Moen 
Opticiens doen we een zeer secure 
oogmeting waarbij alle facetten 
aan bod komen. Meten van refrac-
tiefouten, bolling van het oog en de 
oogdruk etc. Al met al een flinke 
puzzel voordat iemand met een per-
fecte bril de winkel uitgaat. Vandaar 
dat Moen Opticiens een cadeaubon 
t.w.v. € 50,- beschikbaar stelt voor 
de puzzelwedstrijd van Uitkijkpost 
in deze editie. Kunt u de puzzel niet 
goed lezen? Kom dan in ieder geval 
langs bij Moen Opticiens, dan gaan 
we u helpen. In Heiloo en Castricum 
staan onze opticiens klaar om ervoor 
te zorgen dat u met een nieuwe bril 
weer perfect kunt lezen en schrij-
ven. Afgelopen maand hebben we de 
nieuwe collectie binnengekregen, 
dus u heeft een ruime keuze. 

 
Wilt u meer weten over onze merken?  
Kijk dan op moenopticiens.nl.

Win een cadeaubon van Moen Opticiens t.w.v. € 50,-

Aangeleverde foto

Heiloo staat in bloei
HEILOO - Wat een pracht! Heiloo staat in bloei.  
Zoals hier De Waard, mooi op de foto gezet  
door Frans Schipper.



Goede Vrijdag, 
1e en 2e paasdag zijn wij geopend!
Aangepaste openingstijden:

Goede Vrijdag

50-meterbad
Golfslagbad
Waterspeeltuin

1e paasdag

50-meterbad
Golfslagbad
Waterspeeltuin
Instructiebad
25-meterbad

2e paasdag

50-meterbad
Golfslagbad
Waterspeeltuin
Instructiebad
25-meterbad

09.00 - 16.00 uur
09.00 - 16.00 uur
09.00 - 16.00 uur

09.00 - 16.00 uur
09.00 - 16.00 uur
09.00 - 16.00 uur
10.30 - 16.00 uur
12.30 - 16.00 uur

09.00 - 16.00 uur
09.00 - 16.00 uur
09.00 - 16.00 uur
10.30 - 16.00 uur
12.30 - 16.00 uur

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

*Daarnaast komt de paashaas langs met paaseieren!

- Stormbanen
- Experience Center
- Gratis animatie
- Bucketgame +
   glijbanen

Goede Vrijdag

Aquabasketbal

1e paasdag

Bungeejumpen

2e paasdag

Paaseieren zoeken met 
onderwater scooters

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

HET TUINCENTRUM 
BIJ U IN DE BUURT !!

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

VANWEGE DE 
SEIZOENSDRUKTE OP 
ONS TUINCENTRUM

zijn op zoek naar :

MEDEWERKERS
M/V

Ben je geïnteresseerd, 
neem dan graag contact op via

info@nuyenstuinengroenshop.nl
of kom langs voor een gesprek.

Ook scholieren of schoolverlaters
zijn van harte welkom !

Paasbrunch 
1e en 2e Paasdag van 11.00 tot 14.30 uur

Volwassenen € 32,50 Kinderen 3 t/m 7 € 8,00  

Kinderen 8 t/m 14  € 16,25 Kinderen 0 t/m 2 GRATIS

Speciaal voor de kinderen: Entertainment 

door Belle van Holland’s Got Talent

Uitgebreid koud & warm bu� et met ko�  e, thee, melk en diverse sappen.

Hotel Zuiderduin  -  Zeeweg 52  -  Egmond aan Zee  -  www.zuiderduin.nl  -  072 750 2000  -  sales@zuiderduin.nl

RESERVEREN: 

sales@zuiderduin.nl

072 750 2000

Tip:  Leuk in combinatie met een uur bowlen voor slechts € 14,00 per baan!

EGMOND AAN ZEE - Op Eerste en Tweede Paasdag organiseert Hotel Zuiderduin van 
11.00 tot 14.30 uur een gezellige paasbrunch met uitgebreide koude en warme buffetten 
met koffie, thee, melk en diverse sappen. Heb je wel zin om met Pasen gezellig te tafelen 
met familie of vrienden, maar geen zin in de rommel thuis? Kom dan heerlijk brunchen bij 
Zuiderduin. Bovendien kun je de brunch nog aanvullen met een uur bowlen voor slechts  
€ 14,00 per baan bij Lucky Strike Bowling in het hotel.

Kinderen kunnen tegen een gereduceerd tarief genieten van deze paasbrunch. Daarnaast 
wordt er speciaal entertainment verzorgd door Belle (zie foto) van het televisieprogram-
ma Holland’s Got Talent!

Volwassenen: € 32,50 p.p.
Kinderen 8 tot en met 14 jaar: € 16,25 p.p.
Kinderen 3 tot en met 7 jaar: € 8,00 p.p.
Kinderen 0 tot en met 2 jaar: gratis

U kunt voor de paasbrunch reserveren via: 072 - 750 2000 of sales@zuiderduin.nl

Paasbrunch in Hotel Zuiderduin

Aangeleverde foto
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Het werk van Suzanne Tuynman is fijn en realistisch.             Aangeleverde foto

Olieverfschilderijen van Suzanne 
Tuynman in Bibliotheek Heiloo

HEILOO - De olieverfschilde-
rijen van Suzanne Tuynman zijn 
realistische, fijngeschilderde 
werken op doek of paneel, waar-
in haar liefde voor natuur en 
antiek porselein uit de Gouden 
Eeuw een terugkerend thema is. 

Duidelijk blijkt ook haar bewon-
dering voor de schildertechniek en 

het gebruik van licht door de oude 
en nieuwe Hollandse meesters.

Suzanne Tuynman (Amsterdam, 
1973) studeerde biologie aan de 
Universiteit van Amsterdam, maar 
besloot na het doctoraal en een pro-
pedeuse Kunstgeschiedenis toch 
ook haar echte passie voor de zelf-
geschapen kunst te gaan volgen. 

Zodoende behaalde zij daarna ook 
haar Bachelor of Arts-diploma aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. Sinds 2012 werkt zij full-
time als beeldend kunstenaar, 
gespecialiseerd in fijnschilderkunst. 
Meer informatie vindt u op www.
suzantuynman.nl. De expositie is 
te bezichtigen tot 9 mei, tijdens de 
openingsuren.

Nieuwe regels over handhaving 
bij het oplaten van ballonnen

HEILOO - In het verslag van de 
Gemeenteraad in de Uitkijkpost van 
3 april staat dat er een motie is aan-
genomen met daarin het verzoek 
van politieke partijen aan het colle-
ge van B&W om te gaan handhaven 
bij het oplaten van ballonnen. In het 
verslag staat dat de VVD tegen de 
aanpak van zwerfvuil is. Dat klopt 
niet. De VVD is juist voor het aan-
pakken van zwerfvuil op straat en in 

ons groen. Het blijkt uit de Monitor 
Zwerfvuil van Rijkswaterstaat dat 
ballonnen nauwelijks bijdragen aan 
zwerfvuil. Daarbij vindt de VVD 
dat handhaving bij het oplaten van 
ballonnen ondoenlijk is. Gaat niet 
gebeuren. Dan hoef je dus ook niet 
zo’n motie aan te nemen.

Arjen Vroegop,  
raadslid VVD Heiloo

 
Rommelmarkt 
Werkendelslaan

HEILOO - Op Vaderdag houdt de 
Werkendelslaan traditiegetrouw, 
ook dit jaar weer, de altijd druk 
bezochte rommelmarkt. Dit jaar 
steekt de vertrouwde rommel-
markt in een nieuw jasje vanwege 
nieuwe organisatoren. Zondag 16 
juni van 10.00 - 15.00 uur. 

Inschrijven kan nog via  
rommelmarktwerkendelslaan@
hotmail.com, een plek kost € 3,-.

Sponsorloop voor Ghana bij de 
Koningsspelen

HEILOO - De Paulusschool is al 
vele jaren actief voor Resource 
Link Foundation Ghana. Via spe-
ciale avonden en thema’s waar-
mee geld verdiend werd, heeft 
de school dit project voor beter 
onderwijs en betere onder-
wijsvoorzieningen in Ghana 
gesteund.

Dit jaar gaat de Paulusschool zich 
weer inzetten voor dit goede doel. 
Op vrijdag 12 april worden de kinde-
ren ‘s ochtends verwacht voor deel-

name aan de Koningsspelen met een 
leuk en verrassend programma, en 
na de lunch is er een sponsorloop 
voor Ghana.

Op 3 april kwam Carla Bras van 
deze Foundation in de groepen ver-
tellen hoe het gaat in Ghana en wat 
er tot nu toe gedaan is met het opge-
haalde geld. Ook liet zij zien waar 
nog behoefte aan is. De kinderen 
kregen ook een sponsorloopfor-
mulier mee naar huis waarop zij de 
namen van hun sponsoren kunnen 

vermelden. Zij kunnen aangeven 
voor hoeveel geld zij het kind per 
ronde sponsoren. De kinderen krij-
gen 20 minuten de tijd om zoveel 
mogelijk rondes van 300 meter te 
lopen. Eerst gaan de groepen 1 t/m 
4 van start en een halfuurtje later de 
groepen 5 t/m 8. 

Natuurlijk is iedereen van harte 
uitgenodigd op vrijdag 12 april 
om vanaf 13.00 uur de lopers aan 
te moedigen. De school hoopt op 
een fantastisch resultaat voor dit  
goede doel!

Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Meld je nu aan!             Aangeleverde foto

Nieuwe biljartclub in Heiloo
HEILOO - Heiloo is sinds enkele 
maanden een nieuwe biljart-
club rijker. Tot begin januari 
2019 bestond er al een biljart-
club in Heiloo onder de naam ‘t 
Treffertje, dat onderdeel was 
van ouderenbond SHE/KOV. 
Op 5 januari is deze club ech-
ter officieel opgeheven. Op 7 
januari is een nieuwe zelfstan-
dige club opgericht met de naam 
Biljart Club Heiloo (BCH).

De ruim 100 leden zijn over het 
algemeen wat oudere senioren tus-
sen de 55 en 85 jaar en er wordt 
gespeeld in het alom bekende ont-
moetingscentrum het Trefpunt 
op alle werkdagen van de week. 

Hoewel er redelijk fanatiek wordt 
gespeeld, komen de meeste mannen 
ook voor de gezelligheid, waarbij 
onder het genot van een drankje bij-
gekletst kan worden met dorpsge-
noten. Op vrijdagmiddag kan men 
meedoen aan een regionale compe-
titie voor viertallen. Die wedstrijden 
worden in het Trefpunt gespeeld, 
maar ook in Alkmaar, Bakkum en 
Heemskerk.

Nieuwe leden
Er is nog ruimte voor nieuwe 

leden, die zich kunnen aanmelden 
bij de receptie van het Trefpunt. 
Informatie opvragen en opgeven 
kan ook bij Bob Koot, telefoon 
06-13415806. Kom gerust eens kij-

ken in het Trefpunt, ook als u nog 
nooit heeft gebiljart. Er is altijd wel 
iemand van de wedstrijdleiding die 
u verder kan helpen. Vanaf begin 
mei tot eind augustus ligt de com-
petitie stil, maar kan men wel vrij 
biljarten. Er is ook gelegenheid voor 
het volgen van lessen onder leiding 
van deskundige biljarters.

Sponsors
Eind augustus hopen we op nieu-

we biljarttafels te kunnen spelen en 
daar hoort natuurlijk een feestelijke 
opening bij. Sponsors die aan dit 
feest willen bijdragen kunnen nu al 
contact opnemen met Tim van der 
Lans, telefoon 06-18577525.

Gezellige muziek in de middag.        Aangeleverde foto

Kunst en muziek 
tussen de bollen

LIMMEN - Tijdens de 
Bloemendagen, op zondag 28 
april van 11.00 - 18.00 uur, 
organiseert het gemengd koor 
De Vredeburgers in samenwer-
king met de Stichting Hortus 
Bulborum voor de zesde keer 
een kunst- en muziekevene-
ment. De vorige keren was het 
een zeer geslaagd en gezellig 
festijn dat vele enthousiaste 
bezoekers van heinde en verre 
heeft getrokken.

In de tuin achter ‘Ons Huis’, op 
het terrein van de Hortus, wordt 
een kunstmarkt gehouden waar o.a. 
stenen beelden, keramiek, schil-
derijen en kaarten met monotype, 
collages, handgemaakte leren tas-
sen en accessoires, sieraden, hand-
beschilderde zijde en handgemaakt 
vilt te bewonderen en te koop zijn. 
Alle deelnemende kunstenaars 
komen uit de regio.

In de prachtige muziekkoepel, 
Het Pieter Boschman Paviljoen, is ‘s 
middags gezellige muziek te beluis-
teren. Ook het organiserend koor 
zal een kort informeel optreden  
verzorgen.

Tussen 13.15 - 13.45 uur treedt 
het gemengd koor De Vredeburgers 
op o.l.v. Gerard Leegwater. Ze zin-
gen onder meer operaliederen van 
Verdi en enkele nummers uit het 
lichtere genre. Tussen 14.30 - 17.30 
uur spelen ‘De Zwagers’, bestaande 
uit Hubert Kuijper en Sjaak Keijzer 
uit Heiloo, Ierse folk, blues, country 
en ballads. De klank van de akoes-
tische countrygitaar en akoestische 
basgitaar in combinatie met het 
stemgeluid van deze heren, is krach-
tig, puur en heel ‘dicht bij de basis’.

Op het terras en in Ons Huis is 
koffie en thee met huisgemaakte 
taart verkrijgbaar. Er wordt een 
drankje geschonken en een har-
tig hapje geserveerd. Ook zijn 
er diverse belegde broodjes ver-
krijgbaar. Tevens is er een loterij 
met diverse originele prijzen en 
voor de kinderen een gratis grab-
belton met leuke verrassingen. 
De opbrengst van al deze acti-
viteiten komt ten goede aan het 
gemengd koor De Vredeburgers 
om in de toekomst mooie concer-
ten te kunnen blijven presente-
ren. Voor meer informatie: www. 
devredeburgers.nl.
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Pand Kennemer Wonen en Landschap Noord-Holland:
een oase van duurzaamheid

HEILOO – Sinds maandag 25 
maart zijn Kennemer Wonen en 
Landschap Noord-Holland in het 
volledig gerenoveerde pand aan 
de Schuine Hondsbosschelaan 
gevestigd. Het pand is een oase 
van duurzaamheid.

Voor het gesprek met beide 
directeuren, Dick Tromp van 
Kennemer Wonen en Ernest Briët 
van Landschap Noord-Holland, 
nemen wij plaats in de vergaderzaal 
met de naam ‘Heiloo’. Alle verga-
derzalen in het gebouw aan de kant 
van Kennemer Wonen heten naar 
de gemeenten waar de corporatie 
woningen heeft: Bergen, Uitgeest, 
Castricum, Heiloo en Alkmaar. 
Aan de kant van Landschap Noord-
Holland zijn er zalen met de namen 
lepelaar, grutto, zaagmolen, zonne-
dauw, duinroos, stolp, boomhut en 
fluisterboot. Meerdere ruimtes kun-
nen door beide organisaties worden 
gebruikt.

Open structuur
Er is in het pand voor een open 

structuur gekozen met flexwerk-
plekken. Zelfs een directiekamer is 
niet meer aanwezig. Dick Tromp: 
“Er wordt optimaal gebruikgemaakt 
van de ruimte. Mensen hebben geen 
vaste werkplek meer, maar schui-
ven aan op de plek waar ze op dat 
moment behoefte aan hebben. Dit 
geldt ook voor Ernest en mij. Ook 
thuiswerken moedigen wij aan. Dat 
is in sommige gevallen ook duur-
zaam, want er is geen woon-werk-
verkeer.”

De open structuur is zowel bij 
Kennemer Wonen als bij Landschap 
Noord-Holland doorgevoerd. Beide 
bedrijven zijn in het pand wel 
gescheiden door deuren en veelal 
glazen wanden. Wie denkt zomaar 
van het ene bedrijf bij het andere te 
kunnen binnenlopen komt bedro-
gen uit. De deuren zijn voorzien van 
een beveiliging.

BREEAM Certificaat
Kennemer Wonen heeft veel 

geïnvesteerd in de verduurza-
ming van het pand aan de Schuine 

Hondsbosschelaan. Ernest Briët: 
“Alle credits gaan naar Dick. Het 
pand is gasloos en klimaatneutraal. 
Het heeft het BREEAM-certificaat 
‘Green Excellent’ gekregen. Geen 
enkel gebouw in Heiloo heeft dit en 
in Nederland bestaan er maar 5 of 6 
gebouwen met dit certificaat.

Duurzaamheidskenmerken
Zoals gezegd is het pand gasloos. 

Door te kiezen voor lage tempera-
tuurverwarming door een warmte-
pomp in combinatie met klimaatbe-
heersing is een gasaansluiting niet 
nodig. De energie voor de warm-
tepomp wordt opgewekt door de 
256 zonnepanelen die op het dak 
van het pand liggen. De energie die 
opgewekt wordt is vergelijkbaar 
met de capaciteit die op jaarbasis 
nodig is om 18 eengezinswoningen 
van energie te voorzien. Daarnaast 
zorgen de extra zware isolatie en 
het triple-glas ervoor dat er minder 
energie nodig is om het klimaat op 
een aangename temperatuur te krij-
gen en te houden. De medewerkers 
kunnen door het triple-glas even-
goed genieten van veel natuurlijke 
lichtinval. Tevens kunnen de ramen 
open, wat bijdraagt aan een pret-
tig werkklimaat. De ledverlichting 
is energiezuinig en wordt door de 
aanwezigheidsdetectie alleen actief 
gebruikt wanneer nodig.

Als we buiten kijken is er een 
groen dak (sedumdak) dat helpt het 
hemelwater op te vangen. De grond-
laag en de plantenwortel houden 
het water vast en geven het lang-
zaam weer af. De sedumplant als 
dakbedekking werkt isolerend en 
heeft een geluidisolerende werking. 
Sedum beschermt het dak tegen alle 
weersomstandigheden en draagt bij 
aan de duurzaamheid van het dak. 
De groene wand naast de entree 
(buiten op de gevel) draagt bij aan 
een gezonde en prettige leefomge-
ving waarin mensen zich fijner voe-
len. De groene wand draagt ook bij 
aan een goede leefomgeving voor 
insecten. Naast de insecten is ook 
gedacht aan de vogels. Er zijn in de 
omgeving van het kantoorgebouw 
nestkastjes opgehangen. Ook zijn 

er nestkastjes en dergelijke in het 
gebouw zelf verwerkt.

Kijken we inpandig dan zien 
we meubilair gemaakt van gere-
cyclede petflessen en hergebruik 
van bestaand meubilair. Ernest: 
“Een leuk detail is dat de architect, 
BRTArchitecten uit Alkmaar, een 
vloerbedekking heeft gelegd dat 
gezien kan worden als de verkave-
ling van het landschap van deze 
regio.”

Er wordt gewerkt met 100% gere-
cycled papier en milieuvriendelijke 
schoonmaakproducten. Het sanitair 
en de kranen zijn waterbesparend 
zodat waterverspilling wordt voor-
komen. Er is een gescheiden afval-
inzameling.

Catering
En dan de catering. Cateraar Leo 

op ‘t Werk verzorgt de lunch in de 
overdekte patio, de vroegere bin-
nentuin. In die patio lunchen de 
werknemers van beide bedrijven. 

En net als Kennemer Wonen en 
Landschap Noord-Holland heeft 
Leo op ‘t Werk duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan. Leo werkt 
samen met lokale leveranciers om 
een gezonde en lekkere lunch aan 
te bieden, waaronder biologische 
zuivel. Voor de koffie worden de 
bonen ingekocht bij een kleinscha-
lige plantage die is voorzien van 
het Rainforest Alliance keurmerk. 
De medewerkers drinken koffie uit 
100% afbreekbare kartonnen beker-
tjes.

Wagenpark
Het wagenpark van beide bedrij-

ven is nog niet geheel aangepast 
aan de uitgebreide verduurzaming. 
Binnenkort zal het wagenpark van 
Landschap Noord-Holland aan ver-
vanging toe zijn. Dan zal er serieus 
naar elektrische auto’s gekeken 
gaan worden. Beide organisaties 
stimuleren de werknemers op de 
fiets of met het openbaar vervoer 
te komen. Mocht dat niet gaan, dan 
is het met elkaar in de auto meerij-

den een goede optie volgens Dick 
en Ernest. Als een werknemer naar 
een klant moet en de afstand te fiet-
sen is, staan er elektrische ‘leenfiet-
sen’ klaar zodat de auto kan blijven 
staan.

Bij het pand zijn twee fietsen-
stallingen voor werknemers. In de 
grootste stalling zijn zelfs oplaad-
punten voor elektrische fietsen aan-
wezig.

Op 14 juni wordt het pand offici-
eel geopend. Tegen die tijd zal ook 
de naam op het pand staan.

Vol trots vertellen Dick en Ernest 
dat de naam ‘De Plataan’ zal wor-
den. Een naam die betekenis aan 
een pand geeft. Waar men zich 
verbonden en geborgen voelt. Een 
pand dat, net als de plataan, zuur-
stof uitademt!

Tekst: Yvonne van Stiphout

Links Dick Tromp (Kennemer Wonen) en rechts Ernest Briët (Landschap Noord-Holland) voor het 
nieuwe pand.              Foto: STiP Fotografie

COLUMN
Wat doet ze daar? Ik blijf op de stoep 
staan en doe net of ik iets in mijn tas 
zoek. Zal ze iets verloren zijn? De 
oudere dame, haar lange grijze haren 
samengebonden in een knot, bukt 
voor de derde keer om onder een 
vuilnisbak te kijken. Niet erin, nee, 
eronder. Mijn hart breekt een beetje. 
Ze zal in de war zijn? Dat kan haast 
niet anders. Ik kan haar daar niet zo 
laten aanmodderen.

Langzaam steek ik de straat over 
en loop haar kant op. Inmiddels 
is ze voor de vierde keer van het 
bankje naar de vuilnisbak gelopen. 
Ze blijft maar zoeken. Af en toe kijkt 
ze schichtig over haar schouder. 
“Mevrouw, kan ik u misschien even 
helpen?” vraag ik wanneer ik naast 
haar sta. Verschrikt kijkt ze mij aan. 
“Valt het op?” sist ze mij toe en ze 
kijkt weer argwanend om zich heen.

“Zoekt u iets?” Ze kijkt mij aan, ik zie 
helderblauwe ogen en een minder 
oud gezicht dan ik dacht. Uit haar 
rechterjaszak haalt ze een mobieltje. 
“Kijk, dit is een app. Met coördi-
naten en locaties waar schatten te 
vinden zijn. Geocaching heet het.” Ze 
spreekt het keurig op zijn Engels uit. 
Ik kijk haar niet-begrijpend aan. Ik 
zat nog in de reddingsmodus.

“Wanneer je een schat, een cache, 
vindt mag je er jouw naam bij 
schrijven… Het is vaak een doosje 
of blikje met wat spulletjes en een 
logboekje,” legt ze mij geduldig uit. 
Ik knik. De verstopplaatsen moeten 
geheim blijven, vandaar de schich- 
tige blikken.

Ze neemt mij van top tot teen op 
en zegt: “Als jij even voor mij onder 
dat bankje kruipt? Jij bent nog jong 

en soepel.” Met liefde zak ik door 
mijn knieën. Met een gestreeld ego, 
want zo vaak word ik niet meer jong 
genoemd.

Jong van geest

Maartje

Hema en Bibliotheek 
Heiloo

HEILOO - Kortingsacties van 
winkels kwamen nog niet zo 
lang geleden via reclamefolders 
in de brievenbus. Tegenwoordig 
gaat dit steeds meer digitaal. 
Dat is makkelijk, en goed voor 
het milieu. Wel prettig als u 
weet hoe u hiervan gebruik kunt 
maken.

Bibliotheek biedt hulp
Al jaren helpt de bibliotheek 

bij digitale vaardigheden zoals de 
eerste stappen op de computer, 
gebruik van een DigiD of de ov-
chipkaart. Daar horen ook digi-
tale klantenpassen van winkels en 
bedrijven bij.

Samenwerking met Hema 
Heiloo

Met de Meer Hema klanten-
pas bijvoorbeeld kunt u profite-
ren van aantrekkelijke kortingen. 
Bibliotheek Heiloo helpt u hier 
graag bij. Op woensdag 17 april zijn 
bibliotheekmedewerkers van 10.30 
tot 12.00 uur aanwezig bij de Hema 
in winkelcentrum ‘t Loo in Heiloo. 
U kunt dan zien hoe u de klanten-

pas kunt activeren en gebruiken. 
Bovendien ontvangt tijdens deze 
uren een klantenpas gratis.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Bibliotheek 
Heiloo, telefoon 072–5330670. Ook 
als u geen lid bent kunt u met uw 
vragen terecht bij de bibliotheek.

 
 
EGMOND-BINNEN - In het 
Woensdagochtend Café van 17 
april is rebalancer Monica de 
Vries te gast. Van haar leren 
we over het verband tussen 
lichaamsbewustwording en de 
ontwikkeling van je potentieel. 
Het helpt je om je de energie 
weer toe te eigenen die is gaan 
zitten in het jezelf aanpassen en 
jezelf inhouden. Benieuwd? Van 
harte welkom! Woensdag 17 april 
van 10.30 - 12.00 uur in Dorpshuis 
De Schulp, Visweg 45 in Egmond-
Binnen. Koffie/thee: 1 euro; de 
lezing/workshop is gratis!

Van moeten naar voelen
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Baetenburg 105, veranderen 

woning (kozijn in zijgevel apparte-
ment), ontvangstdatum 2 april 2019 
(WABO1900557);

-  Krommelaan naast 4a, bou-
wen woning en aanleggen inrit, 
ontvangstdatum 29 maart 2019, 
(WABO1900543);

-  Wentholtlaan 20, veranderen 
achtergevel woning (raamkozijn), 
ontvangstdatum 4 april 2019 
(WABO1900581).

Verleende vergunningen
-  Fontein Verschuirlaan 19,bouwen 

woning, verzonden 4 april 2019 
(WABO1900248);

-  Kennemerstraatweg 105, 105a en 
Van Aostastraat 1a t/m 1k,  verbou-
wen garagebedrijf tot een kleinscha-
lig appartementengebouw, verzon-
den 3 april 2019, (WABO1802079).

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

Geweigerde vergunning
-  Breedelaan 55, aanleggen 2e 

in-/uitrit, verzonden 3 april 2019, 
(WABO1900187);

-  Breedelaan 57, aanleggen  2e 
in-/uitrit, verzonden 3 april 2019, 
(WABO1900264).

Verlengen beslistermijn
-  Vennewatersweg 2A, verbouwen 

en uitbreiden, verzonden 28 maart 
2019 (WABO1900225).

De oorspronkelijke beslistermijn is 
verlengd naar 25 mei 2019. Tegen 
het besluit kan geen bezwaar worden 
aangetekend.

Ontwerpbestemmingsplan parkeren

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heiloo maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan Parkeren in procedure wordt 
gebracht.

Inhoud bestemmingsplan
Per 1 juli 2018 zijn de steden-
bouwkundige bepalingen van de 
Bouwverordening met daarin onder 
andere de toetsingsgrond voor het 
parkeren komen te vervallen. Met het 
in procedure brengen van het onder-
havige bestemmingsplan Parkeren 
wordt het aspect ‘parkeren’ planolo-
gisch gewaarborgd. Het onderhavige 
bestemmingsplan geldt voor het gehele 
grondgebied van de gemeente Heiloo.

Waar en wanneer kunt u stukken 
inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de 
daarbij behorende stukken zijn 

met ingang van donderdag 11 april 
2019 gedurende zes weken digitaal 
in te zien via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl onder planID NL.IMRO.0399.
BPParkeren-0301. Daarnaast ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
in het gemeentehuis van Heiloo, 
Raadhuisplein 1 te Heiloo en in de 
openbare Bibliotheek, Westerweg 250.

Hoe kunt u reageren?
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn 
mondeling maar bij voorkeur schrif-
telijk zienswijzen naar voren brengen 
op het ontwerpbestemmingsplan. 
Schriftelijke zienswijzen moeten wor-
den ingediend bij de gemeenteraad 
van Heiloo, postbus 1, 1850 AA, Heiloo 
onder vermelding van Zienswijze ont-
werpbestemmingsplan Parkeren. Voor 
een mondelinge zienswijze kunt u een 
afspraak maken. Anonieme zienswij-
zen en zienswijzen via e-mail laten we 
buiten behandeling.

Meer informatie
Voor meer informatie of het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen 
met Mark Groot van het Team Plannen 
en Projecten, domein Ruimtelijke 
Ontwikkeling, tel. 088-909 7824 
of via e-mail MarkGroot@debuch.nl. 

Vergaderingen raadscommissies

De raad van de gemeente Heiloo 
heeft vier raadscommissies: 
Maatschappelijke Zaken, Bestuurlijke 
Zaken, Openbare Ruimte en de 
Auditcommissie. De raadscommissie-
vergaderingen beginnen om 20.00 uur 
in de raadzaal (of B&W kamer) van het 
gemeentehuis en zijn openbaar.

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

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

Er is geen vergadering van de
commissie Maatschappelijke Zaken 

Bestuurlijke Zaken dinsdag 16 april 
2019
-  Naamswijziging Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) 

-  Focusagenda Regio Alkmaar
2019-2022

-  Bespreeknotitie GBH over archief

-  Openbare Ruimte, woensdag 
17 april 2019

-  Huisvestingsverordening gemeente 
Heiloo 2019

-  Nota actualisatie grondexploitaties 
eindprognose 2018

-  Bespreeknotitie Heiloo-2000 over 
herinrichting Looplein

-  Bespreeknotitie GBH over
bomenkap Heiloo

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

Rioolreiniging en inspectie in april 
en mei

De periodieke reiniging en inspectie 
van een deel van het rioolstelsel in 
de gemeente Heiloo is gestart. De 
werkzaamheden duren ongeveer 5 
weken tot halverwege mei. Doorgaand 
verkeer blijft mogelijk tijdens de werk-
zaamheden.

Reiniging en inspectie
•  De reiniging is nodig om een goede 

afvoer van het vuil- en regenwater 
te garanderen. De reinigingswagen 
spuit het riool schoon en zuigt het 
rioolslib op en voert dit af. 

•  De inspectie is nodig om een beeld 
te krijgen van de kwaliteit van de 
rioleringen. De inspectie vindt plaats 
vanuit een bestelbus. Er wordt 
gebruik gemaakt van een camera die 
door het riool rijdt.

De reiniging en inspectie 
wordt uitgevoerd door de firma 

Vandervalk+Degroot uit Beverwijk.
Enige overlast
De inzet van de reinigingswagens 
kan leiden tot enige verkeershinder. 
Doorgaand verkeer blijft mogelijk want 
slechts een weghelft wordt afgezet. 
De medewerkers proberen de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. In het 
belang van de verkeersveiligheid en de 
veiligheid van de medewerkers vragen 
wij u voorzichtig de werkzaamheden te 
passeren. 

Informatie
Hebt u nog vragen? Neemt u dan 
contact op met toezichthouder Rian 
Duinmeijer via het telefoonnummer 
06-428 026 71.

Voor het werkgebied waar de rioolin-
spectie en –reiniging plaatsvindt, kunt 
u terecht op onze website www.heiloo.
nl/wegwerkzaamheden. Bewoners van 
de straten waar de inspectie plaats-
vindt, krijgen twee tot vijf dagen van te 
voren een brief in de bus.

Raad en (raads)commissies Werk in uitvoering

Afval en milieu

Burgerlijke stand 
tot en met 4 april 2019

Geboren
Jazz Lansdorp d.v. M. de Haan en 
X.M. Lansdorp
Jason Looijer z.v. M.R. Looijer en 
J.K.M. Disseldorp
Nanne T.A. de Keizer d.v. S.A.N. de 
Keizer en S.R. Smit
Philine H. Imming d.v. L.M.J. 
Apeldoorn en S. Imming
Siem Schouten z.v. M.S. Schouten 
en L. Huijsmans 
Pascal J. Sanders z.v. E. Sanders 
en  C.A.J. de By
Carmen D.M. Hiraldo Vos d.v. A. 
Hiraldo Vos en M.J. van Kooten
Saba Sahel d.v. S. Sahel en F. 
Sahel

Overlijden 
C.J. Janken  

Burgerzaken

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

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

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

Openingstijden

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

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

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

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

Energie Expo
Hét evenement voor iedereen 
die zich wil laten adviseren over 
energie opwekken en omzetten 
naar mobiliteit. Probeer gratis 
diverse e-bikes en elektrische 
auto’s!

Meer informatie op:
energie-expo.nl

Een initiatief van:

Buurtsportcoach peilt wensen en behoefte op 
het gebied van sport- en bewegen bij inwo-
ners van Heiloo

In opdracht van de buurtsportcoach van de 
gemeente Heiloo wordt op dit moment een onder-
zoek uitgevoerd naar de sport- en beweegbehoef-
ten van inwoners van de gemeente Heiloo. De 
gemeente ondersteunt het onderzoek, waarvan 
de uitkomsten worden gebruikt om nieuw sport- 
en beweegaanbod te creëren in samenwerking 
met de lokale verenigingen en sportaanbieders. 
Het is daarom belangrijk dat de bijbehorende 
enquête door zoveel mogelijk inwoners wordt 
ingevuld. Dit kan online via www.hollansportbv.
nl/sportbehoefte-heiloo. Meer informatie staat op 
www.heiloo.nl/nieuws

Volg ons ook op Instagram!

We waren er al voorzichtig mee begonnen maar 
maken nu een doorstart: onze gemeente is 

(weer) op Instagram. Volg gemeente_heiloo voor 
foto’s en story’s van nieuws, evenementen en bij-
zondere plekjes in onze gemeente. Tag je je foto 
met #mijnheiloo dan maak je kans op een repost 
van jouw foto. Tot ziens op Instagram!

www.heiloo.nl

Verleende APV vergunningen

-  Jeugdkamp Foresters 2019, Vennewatersweg 
23, van 31 mei 2019 tot en met 2 juni 2019,  
verzenddatum besluit 3 april 2019 
(APV1900146);

-  Opening ijsseizoen 2019 Di Fiorentina, 
Kennemerstraatweg 380, op 18 mei 2019 van 
14.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum besluit   
3 april 2019 (APV1900199).

Evenementen

Mededeling

HEILOO - Van maandag 25 maart tot en 
met vrijdag 5 april rijdt de Klimaatbus 
langs diverse Forte BSO locaties en sa-
menwerkende basisscholen. Deze unieke 
bus met daarin een laboratorium nodigt 
kinderen uit om klimaatverandering op 
het eigen schoolplein te onderzoeken.

Laboratorium
Afgelopen week stond de moderne, om-
gebouwde elektrische SRV-wagen bij het 
schoolplein van CBS de Duif in Heiloo. De 
leerlingen van groep 6,7 en 8 gaan onder be-
geleiding van een educatief medewerker, die 
meereist met de bus, met het onderzoek aan 
de slag. De leerlingen nemen zelf grondmon-
sters, analyseren deze en onderzoeken de wa-
terkwaliteit. Na schooltijd zien de kinderen 
van BSO Forte Mariënstein in een maquette 
wat er gebeurt bij een flinke stortbui en doen 
zij waterspelletjes in de Klimaatbus.

Maatregelen
Dat dit grote thema ‘klimaatverandering’ ook 
zichtbaar is in het klein, ontdekken de kinde-
ren door middel van proefjes en experimen-
ten over de waterkringloop, water in en om 
de school, waterkwaliteit en waterveiligheid. 

Vervolgens bedenken de jonge onderzoekers 
maatregelen die je kunt toepassen op het 
schoolplein of thuis om de buitenomgeving 
‘klimaatproof’ te maken.

Unieke uitstapjes
De Klimaatbus is een samenwerking van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier (HHNK), De Helderse Vallei en het 
Zuiderzeemuseum en is te vinden op de Forte 
BSO locaties in Castricum, Heiloo en Eg-
mond-Binnen maar ook vanuit andere Forte 
BSO locaties worden er uitstapjes richting de 
Klimaatbus gemaakt.

De Klimaatbus nodigt kinderen uit om op het eigen schoolplein klimaatverandering te 
onderzoeken.                  Foto: aangeleverd

Klimaatverandering, kun je dat zien 
op het schoolplein?
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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 o.a.:

- Dorcas geeft uw niet meer gebruikte spullen een tweede leven.

- Hergebruik leer met workshop voor de kinderen.

- Kringloopwinkel, een beter alternatief dan weggooien.

- Verpakkingen en hun toepasbaarheid.

17 april, 19:30
extra

 informatieavondin ‘t Trefpunt over Afval

Een duurzaam broodje uit Heiloo!  ‘t Loo broodje!
Dankzij de inspanningen van Bakkerij Hoetjes, Keurslagerij Burger, Beentjes Groentebroers,
Vishandel Volendam en Kaashuis Tromp bieden deze ondernemers u niet alleen het lekkerste broodje 
van Heiloo, maar ook het meest duurzame. Bakkerij Hoetjes bakt met speltmeel van boer Ted Vaalburg 
uit de Schermerpolder een overheerlijk broodje. Ook zijn eigen desem en heel veel liefde worden in dit 
broodje gestopt. In de kaas van Tromp wordt o.a. de melk van Boerderij Ter Coulster van de 
fam. Brouwer-de Koning verwerkt.  De melk wordt alleen gepasteuriseerd. Met een korte pekeltijd
wordt een prachtige kaas gecreëerd! 
Nieuwsgierig? Kom het 13 april proeven en we verklappen u de herkomst van de overige ingrediënten…

Op 13 april is in ’t Loo wederom de Dag van de Circulaire 
Economie. Dat wil zeggen: alles wat te maken heeft met het 
duurzaam gebruik van onze planeet! 

Op deze dag tonen vele organisaties en ondernemers u hoe 
zij meewerken aan het terugdringen van vervuiling, 
grondstoffen recyclen en de lokale economie stimuleren. 

De Gemeente informeert u over het aantoonbaar 
nut van afval scheiden. 

Winkelcentrum
‘t Loo

UW

HEILOO - Zonne-energie is de meest groene, schone en duurzame energie die er bestaat. Niet zo gek dus dat 
Kennemer Wonen en Landschap Noord-Holland bij hun nieuwe duurzame pand aan de Schuine Hondsbosschelaan 
voor zonnepanelen hebben gekozen. Maar liefst 256 zonnepanelen liggen er op het dak van het pand. De energie die 
opgewekt wordt is vergelijkbaar met de capaciteit die op jaarbasis nodig is om 18 eengezinswoningen van energie 
te voorzien.                                                              Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Een te gekke 
workshop voor kinderen. 
Op 13 april gaan zij leer 
hergebruiken terwijl u als 
ouder, opa of oma alles 
over uw afval te weten 
kan komen in Winkelcen-
trum ‘t Loo.

Onder leiding van Alida gaan 
de kinderen aan de slag. 
Tijdens de workshop, die 
een halfuur tot drie kwartier 
duurt, maken de kids een 
leuk tasje (zie foto).  

De workshop is bedoeld 
voor kinderen van 6 t/m 14 
jaar en is gratis te bezoeken. 
Per workshop kunnen 8 tot 
10 kinderen meedoen. Het 
is van belang dat er vooraf 
een inschrijving plaatsvindt. 
Dit kan op de dag zelf in de 
winkel van Duurzaam  
Heiloo/Heiloo Energie of 
via info@alidaheiloo.nl. De 
eerste 20 die zich aanmelden 
krijgen een leuke goodiebag.

LET OP: VOL = VOL

Wist u dat:
-  u glazen verpakkingen niet schoon hoeft te maken  

voordat u deze in de glasbak gooit?
-  een plastic verpakking om een komkommer de  

houdbaarheid verlengt?
-  op het Meldpunt Verpakkingen ruim 1200 meldingen en 

650 vragen staan over duurzaam verpakken?

www.meldpuntverpakkingen.nl

Welke verpakking gooi ik waar weg? 
Weet u in welke bak of zak u plastic, 
glas of een zuivelpak moet gooien? Op 
steeds meer verpakkingen staan de lo-
go’s van de Weggooiwijzer. Hierop ziet u 

hoe u verpakkingen op de beste manier 
kunt weggooien, zodat zoveel mogelijk 
ervan kan worden gerecycled en her-
gebruikt. Waar laat je een yoghurtpak, 
pizzadoos, videoband of spaarlamp? 

Een handig hulpmiddel om uw afval te 
scheiden is de Afvalscheidingswijzer. 
Voer in wat u weg wilt gooien en u krijgt 
advies over de juiste bak. 
Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl

256 zonnepanelen

Workshop tasje maken van  
gerecycled leer voor kids

Van gerecycled leer maken kinderen tijdens de work-
shop een klein tasje.              Foto: STiP Fotografie

Welke verpakking gooi ik waar weg?
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Het meesterstuk ‘Een vallend boek’.         Foto: Sebastiaan Groot

Natuurtalent Sebas wint 
Project Rembrandt

EGMOND AAN DEN HOEF - 
Sebas Groot (21) is de grote 
winnaar geworden van Project 
Rembrandt. Hij won zondag-
avond de finale van het NTR-
programma.

Zijn tv-docent/begeleider Jaap 
Godrie noemt hem een natuurta-
lent. Vóór zijn deelname aan het 
programma had hij relatief weinig 
schilderervaring. In totaal liet Sebas 
49 kandidaten achter zich. Uit han-
den van presentatrice Annechien 
Steenhuizen ontving Sebas een 
bokaal, en zijn meesterstuk ‘Een 
vallend boek’ komt tijdelijk in het 
Rijksmuseum in Amsterdam te han-
gen.

Het meesterstuk ‘Een vallend 
boek’ vertelt het actuele en urgente 

onderwerp waar veel medestu-
denten en vrienden van Sebas mee 
kampen: een burn-out of depres-
sie. Sebas: “Een onderwerp dat een 
soort taboe is. Ik ken een meisje 
dat zelfs suïcidaal is. Door erover 
te lezen en mensen te interviewen 
kwam ik erachter dat 1 op de 3 
studenten hiermee kampt. Dat is 
2,5 keer zoveel als een werkende 
Nederlander. Waar ik ook erg van 
schrik is dat de oudere generatie 
dan zegt: “Jullie generatie weet niet 
wat werken is.”

Sebas heeft al veel reacties op zijn 
meesterstuk gekregen. Het wordt 
door studenten gezien als herken-
ning en opluchting dat het verhaal 
wordt verteld. Sebas heeft het als 
een soort bemoedigend schilderij 
gemaakt. Ook heeft hij zichzelf in 

het schilderij geschilderd, zijn eigen 
verhaal. De uitleg houdt Sebas liever 
voor zichzelf maar heeft niet zozeer 
met een burn-out of depressie te 
maken. Hij heeft ongeveer 2 maan-
den aan het schilderij gewerkt en 
is zelfs niet meegegaan op vakantie 
met familie naar de sneeuw omdat 
hij bang was in tijdnood te komen.

Sebas is Jaap onwijs dankbaar 
en gaat binnenkort bij hem langs in 
zijn atelier. “We zullen zeker contact 
blijven houden.” Verder heeft Sebas 
heel veel ideeën voor nieuw werk. 
“Schilderijen over het student zijn. 
Bijvoorbeeld de prestatiedruk die je 
als student ervaart. Of schilderijen 
over het uitgaansleven.”

Tekst: Yvonne van Stiphout

LIMMEN - Pastor Paul Vlaar opende vorige week het seizoen 
voor Hortus Bulborum in Limmen, de tuin met historische bloem-
bollen. Vlaar is vanwege zijn ludieke kerkdiensten bekend als 
‘oranjepastor’, maar als verwoed verzamelaar van historische 
narcissen heeft hij ook de bijnaam ‘narcissenpastor’. Hij heeft 
een eigen narcis - de Sint Victor, vernoemd naar zijn parochie - 
en mocht jaren geleden een mandje narcissen aan de paus geven. 
Vlaar schonk vorig jaar zijn verzameling van zo’n 300 verschil-
len soorten narcissen aan de hortus, die daar een eigen plekje  
hebben.       Tekst: Berend Izaks/ Foto: Peter van Renen

Hortus Bulborum geopend door pastor Paul Vlaar

Stichting Oud-Limmen  
bij de Zonnebloem

LIMMEN - De Zonnebloem 
Limmen en Stichting Oud-
Limmen nodigen u uit voor een 
gezellige middag met een hapje 
en een drankje. De middag 
wordt gehouden op woensdag 17 
april in Heeren van Limmen en 
begint om 14.00 uur. De zaal is 
open om 13.30 uur.

Met foto’s en filmbeelden laat 
Stichting Oud-Limmen het ontstaan 
en de geschiedenis van de scou-
ting in Limmen zien. De scouting 

is op 3 maart 1946 opgericht, mede 
dankzij Siem van der Peet en Jaap 
Valkering en met ondersteuning van 
kapelaan Van der Zon. De scouting 
is begonnen in de ‘Pius’ en het paro-
chiehuis, en werd later uitgebreid 
naar het gebouw aan de Kapelweg. 
Natuurlijk is er ook veel beleefd 
tijdens de talrijke kampen in bin-
nen- en buitenland. Het is een feest 
van herkenning om al die gezichten 
van oud-scoutingleden weer te zien. 
Voor vervoer kunt u bellen met Ria 
Hooijboer, tel. 072 - 5052235.

Scouting Limmen is in 1946 opgericht.       Aangeleverde foto

Schoone, Smit & Posch met  

‘We naderen het indianengebied’  
in Hoeve Overslot

EGMOND AAN DEN HOEF - 
Op zondag 14 april spelen de 
bekende muzikanten Willem 
Schoone, Robbert Smit en 
Victor Posch hun eerste muziek-
theatervoorstelling ‘We naderen 
het Indianengebied’ in Hoeve 
Overslot in Egmond aan den 
Hoef.

Schoone, Smit & Posch zijn ras-
muzikanten met een grote staat van 
dienst. Zij speelden in een groot aan-
tal bekende en onbekende bands en 
met vele muzikanten in binnen- en 
buitenland, deden studiowerk en 
werkten mee aan vele cd’s.

In deze eerste gezamenlijke voor-
stelling hebben ze hun krachten 
gebundeld en vertellen zij verha-
len over onder andere hun leven 
als muzikant, de spuit, oude auto’s 
en de liefde. Ze begeleiden hun 
sappige, ontroerende en grappige 
verhalen natuurlijk muzikaal met 
zelfgeschreven nummers. In deze 
voorstelling wisselen ze moeiteloos 
verschillende muziekstijlen als pop 

en rock-’n-roll af met country, blues 
en ballads. Met deze muzikale thea-
tervoorstelling treden zij op zondag 

14 april om 16.00 uur op in Hoeve 
Overslot in Egmond a/d Hoef. De 
zaal is vanaf 15.30 uur open.

Persfoto ‘We naderen het indianengebied’. 
      Foto: Fotografie Jessica Heetebrij

Verloren camera 

Op vrijdag 22 maart ben ik mijn camera kwijtgeraakt op het station in 
Heiloo. Er stond geen naam in, maar wie weet heeft iemand de camera 
gevonden. Het is een kleine compacte Sony camera met een zwart hoesje. 
Ik weet hoe moeilijk het is om iets dat je hebt gevonden ergens af te 
geven als het loket dicht is. Ik hoop via deze weg de eerlijke vinder te 
bereiken.

Met vriendelijke groet,  
Erna Hopman  
(telefoonnummer bekend bij de redactie)
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Nieuw kunstgebit?

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Hét administratiekantoor 
voor de zzp-er, 

eenmanszaak en vof

Bel voor gratis
intakegesprek!

brigitte@jebedrijfoporde.nl
www.jebedrijfoporde.nl

06-51649282 

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

* KRACHT  
TRAININGEN

* YOGALESSEN

Op 22 april starten we 
met de GEZONDE  

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

voedingsadvies.

www.fitclubheiloo.nl

 

GRATIS THEORIEBEGELEIDING
MELD JE VANDAAG NOG AAN!

Tel. 06 - 42 72 42 54

TUINEN TEVEEL WERK? 
Geen tijd? Zeer ervaren tuin-
liefhebber helpt u met deskun-
dig snoeien en het klaarmaken 
van uw tuin en het afvoeren 
van tuinafval.  
Tel: 06 - 1827 8367

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

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

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

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

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

Gevonden op de Wester-
weg: donkergrijs jasje met 
sterretjes(Hema) van J. de 
Haan, maat 134-140 van de 
Hema. Info 5331590 

kijk ook op www.uitkijkpost.nl

ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht

Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Bel donderdag tot 12.00 uur: 

0226 33 10 20 (rodi verspreiding bv)
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt

2 0  J U L I  2 0 1 6

Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!

N I E U W S B L A D  V O O R  H E I L O O  E N  O M S T R E K E N

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 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  82 /  N U M M E R  7

Heiloo 3

Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 33 10 20
(Rodi verspreiding bv)
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 33 10 20
(Rodi verspreiding bv)
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

Ilse zal in Oeganda een wekelijkse blog bijhouden van haar avonturen.   
     Aangeleverde foto

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

4 juli is de student hbo-Verpleeg-
kunde naar Oeganda vertrokken om 

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

in de stad Masaka.
Hoe het begonIn de Uitkijkpost vertelde llse 

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

Primary School. “De school is opge-
richt door Teensavers Uganda, een 

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

eten, medicijnen, bedden, school-
spullen, enzovoort.” Dat was het 

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

euro. Ook na de kerst bleven de gif-
ten binnenstromen. Niet alleen in 

geld, overigens. Ook schrijfbehoef-
ten, loombandjes en knuffels wer-
den gedoneerd.

Hoe het verder gaatMet het geld dat Ilse nu mee-
neemt, kan veel gedaan worden, 

zoals nieuwe schoolboeken aan-
schaffen, of nieuwe bedden. Samen 

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

geld dus het beste besteed kan wor-
den. Verder zijn er, dankzij donaties 

via Facebook (Help Teensavers in 

Oeganda) drie pakketten onder-
weg naar Oeganda: één met pen-
nen, potloden, stiften en loom-
bandjes, en twee met elk zo’n 75 

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

www.volgmijnreis.nl/profiel/
ilsenadort. Afhankelijk van de kwa-
liteit van de wifi. Dat voorbehoud 

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

april t/m 9 juli, hebben de deelne-
mers papier, plastic, blik en pak 

(PMD) en GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

en dat is weinig, hoort bij het rest-
afval. Het resultaat is goed. In een 

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

en wegbrengen naar de verzamel-
containers bij de diverse milieu-
parkjes en de afvalbrengplaats. Door het beter scheiden daalt 

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

Wat hoort in welke bak?
Op www.hvcgroep.nl (de website 

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

handige recyclewijzer kunt u invul-
len wat u weg wilt gooien, bijvoor-
beeld een tandpastatube of een 

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

Gouden Dagen Heiloo: met zon naar Egmond aan Zee HEILOO - Mevrouw Brand werd 
dinsdag 7 juni opgehaald uit 
woonzorgcentrum De Loet door 
wensbegeleidster Evalyn om naar 
Egmond aan Zee te gaan. Aan het 
strand een kopje koffie drinken 
en daarna in de rolstoel langs 
de vloedlijn rijden. De speciale 
rolstoel met grote wielen maakt 
het mogelijk toch over het zand 
te rijden.

Het was prachtig weer. Hierdoor 
konden mevrouw Brand en de 
wensbegeleidster heerlijk bij het 
paviljoen De Schelp zitten met 
uitzicht op strand en zee!Mevrouw Brand genoot van het 

mooie weer, de zee, het gezel-
schap en de lunch. Een dankbare 
wens die volop werd genoten, zo 
dicht bij huis.

Bent u een oudere en woont u in 
Heiloo? En heeft u ook een wens? 
Kijk eens op www.goudendagen.
nl of kom langs bij Het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2.

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

De leerlingen van de basisscholen Meander en Paulusschool gymmen sinds begin juli weer op het 

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

wend de sportzaal betrad.GGZ Noord-Holland-Noord, de 

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’
Ook burgemeester Hans Romeyn 

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

zijn voor bewoners van Egmond-
Binnen. Het gaat om brieven van 

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

en tijdschriften, zegt RTV Noord-
Holland. Coïntha postte een tweet 

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

ook ten zeerste. We hebben zater-
dag in goed overleg met de politie 

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

worden vandaag bezorgd. De desbe-
treffende postbezorger is niet meer 

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

HEILOO - Een doorbraak bij de sloop van het oude Overkerck: ineens is vanaf het Stationscentrum 

de kerk te zien op de Westerweg. Een bijzondere gewaarwording voor de bewoners in de directe 

omgeving en de reizigers op het station. Lokale ondernemers werken hard aan deze fase, zodat snel 

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

muziek- beeldend- en dansonder-
wijs kunnen blijven volgen. 

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

Stichting Muziek,- en Dansschool Heiloo en SKVC Toonbeeld uit Castricum willen graag hun krachten 

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

www.uitkijkpost.nl 
ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht
Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

www.uitkijkpost.nl 
ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht
Hier vind u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen
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Flierefluiters Toneel speelt 
‘Verwarringen’

EGMOND AAN DEN HOEF 
- Van 10 tot en met 13 april 
kunt u genieten van een 
nieuwe voorstelling van de 
Egmondse toneelvereniging De 
Flierefluiters.

Het wordt weer een ouder-
wets avondje lachen met het stuk 
‘Verwarringen’, een hilarisch, ver-
rassend en tot de verbeelding spre-
kend blijspel van Alan Ayckbourn. 
Ayckbourn is een bekende Engelse 
toneelschrijver van het ultieme blij-
spel. Stukken als ‘Slippers’, ‘Liefde 
half om half’, ‘Prettige feestdagen’ 
en ‘Bedkwartet’ waren wereld-
wijd grote hits. De regie van deze 
Egmondse versie is in handen van 
Cok Sjoukens. Het stuk bevat vier 
aktes die elk afzonderlijk te spelen 
zijn, maar die ook met elkaar van 
doen hebben. Schone schijn, uit-
gebluste relaties en merkwaardige 
mensen met net zo merkwaardige 
trekjes zijn onderwerpen die u in al 

hun herkenbaarheid kunt terugzien 
op het toneel.

U kunt het allemaal zien van 
woensdag 10 april tot en met 
zaterdag 13 april om 20.15 uur in 
Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan 
den Hoef. Kaarten kosten 11 euro, 

te verkrijgen bij:
• Geert Bes tabaksspeciaalzaak 
(Voorstraat 48, Egmond aan Zee)
• Kringloopwinkel Tol
( Lamoraalweg 53 B, Egmond aan 
den Hoef)
• Telefonisch: 06-17361425
• www.flierefluiterstoneel.nl

Een scène uit de akte ‘Het inzamelingsfeest’.      Aangeleverde foto

Actie Caritas voor Voedselbank
REGIO - Net als voor-
gaande jaren willen de 
Caritaswerkgroepen van 
Heiloo, Akersloot, Limmen en 
de Egmonden (HALE) weer 
een inzameling houden voor de 
Voedselbank en wel op Witte 
Donderdag 18 april.

Witte Donderdag staat in het 
teken van delen. Caritas wil u vra-
gen iets van uw welvaart te delen 
met uw medemensen die het niet 
zo breed hebben. Wij weten dat 
veel inwoners gebruikmaken van 
de Voedselbank. Vaak worden zij 
geconfronteerd met vooroordelen: 
het is hun eigen schuld dat zij naar 
de Voedselbank moeten, of het zijn 
mensen aan de onderkant van de 
samenleving. Maar dat beeld klopt 
niet. Oorzaken zijn bijvoorbeeld 
plotseling ontslag of een schei-
ding. Of het gaat om mensen die in 
afwachting zijn van een uitkering, 
maar in de tussentijd met hun gezin 
wel moeten eten.

Caritas vraagt iets van uzelf weg 
te geven, bijvoorbeeld een pak kof-
fie, thee, rijst, pannenkoekmix, drin-
ken, blikken/ potten groenten of 

tandpasta. Graag producten die lang 
houdbaar zijn. Alles wat Caritas 
inzamelt, gaat naar de Voedselbank 
in Beverwijk (Akersloot en 
Limmen) en Alkmaar (Heiloo en de 
Egmonden).

Het is zinvol om ook (klein)kin-
deren bij deze actie te betrekken, en 
hen te vragen om ook iets te geven 
aan hun leeftijdgenootjes. Wat zij 
en u misschien niet weten is dat het 
niet voor ieder kind gewoon is om 
met een ontbijt naar school te gaan 

of drie maaltijden per dag te gebrui-
ken.

U kunt uw gift voor de 
Voedselbank afgeven tijdens de 
Witte Donderdagviering in een van 
de parochiekerken van de HALE 
(aanvangstijden van de vieringen 
vindt u op de websites www.rk-
bronvanlevendwater.nl en www.
corneliuskerk-limmen.nl). U kunt 
uw gift ook altijd op een ander 
moment afgeven op de pastorie of 
in de kerk.

Seaside Big Band
bij Jazz Session Club Vredeburg

LIMMEN - Op zo’n 35 woensdag-
avonden per jaar repeteert de 
Seaside Big Band o.l.v. Konrad 
Koselleck of zijn vaste vervan-
ger Florian Sperzel in een les-
lokaal van het Cultuurhuis te 
Heemskerk.

Jong en oud is vertegenwoor-
digd en regelmatig zijn er vacatures 
te vervullen in het nu 19-koppige 
orkest. Het repertoire van de band 
bestaat uit een mengeling van jazz, 
blues, rock en latin. De meeste num-
mers zijn eigen composities van de 
dirigent, dan wel door hem gear-
rangeerde versies van bestaande 
composities. Tijdens de repetities 
wordt veel aandacht besteed aan 
hoe samen muziek te maken en aan 
de muzikale ontwikkeling van de 
individuele bandleden.

Er wordt gespeeld van geschre-
ven muziek, maar er is ook veel aan-
dacht voor improvisatie. De band 
verzorgt elk jaar een aantal optre-

dens in Heemskerk en de nabije 
omgeving.

Zondag 14 april 2019 vanaf 16.00 
uur in Vredeburg, Dusseldorperweg 
64 in Limmen. De toegang is vrij, 

maar steunen kan door lid te wor-
den voor € 7,- per persoon voor 
het gehele jaar. Inlichtingen: Fred 
Timmer tel/fax: 072-5053414, e-mail: 
timmerlimmen@kpnmail.nl

De Seaside Big Band.         Aangeleverde foto

Witte Donderdag staat in het teken van delen.      Aangeleverde foto
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* U kunt ons dag en nacht bereiken. 
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 
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Liefde en warmte

Voor altijd in ons hart

Na het overlijden van onze lieve mama, schoonmoeder
en trotse oma

Christel de Leeuw-Schoonhoven

Christina Helena

hebben wij vele warme blijken van medeleven mogen 
ontvangen. Uw belangstelling, in welke vorm dan ook,
heeft ons goed gedaan.

Wij danken u oprecht hiervoor.

 Cynthia en Johan
  Denise en Lothar
  Michelle

 Patricia en Michel
  Daan
  Milan

Heiloo, april 2019

“Ik ben het, zegt God dan.
Kom maar met Mij mee naar de overkant.

Wees maar niet bang, hier is mijn hand.
We gaan samen Het Licht tegemoet”.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen 
moeten wij heel onverwacht afscheid nemen van onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Wilhelmina Diepkelina Adriana Cornelia
Boogaard-van den Hout

Miep
Leen Boogaard † 1988

Arie van der Mik † 2005

Zwijndrecht, 24 mei 1932 † Heiloo, 5 april 2019

 Leonieke en Paul
 Arja
 Peter en Aly
 Nelleke en Theo
 Paulien en Ard
 Michèle en Fred
 Lennard en Angela

 Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Mama is thuis, waar er gelegenheid is om afscheid te nemen en 
te condoleren op woensdag 10 april tussen 19.00 en 20.00 uur.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 11 april om 
11 uur in de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111 te Heiloo.
Aansluitend zullen wij mama lopend begeleiden naar haar laatste 
rustplaats bij haar zo gemiste Leen.

Na afloop lopen we terug naar de kerk, waar er gelegenheid is om 
te condoleren en samen na te praten met koffie en een broodje.

Mama hield van bloemen.

Wie zich verbonden voelt en afscheid wil nemen is van harte welkom.

 
Vader Jan is aan zijn laatste reis begonnen

Langzaam ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer

We laten je los, intens verdrietig
maar voor altijd verbonden

Johannes Laurentius Adrichem
- Jan -

weduwnaar van Ans Adrichem - Schneiders

10 augustus 1939                 Heiloo                         5 april 2019

 
          Wendy & Harry
          Job
          Hidde
    

          Erna & Eric
          Daniëlle u 
          Meike
          Bart
       

          John & Grace
          Cees u 
          Rien

 
Vader Jan is thuis, waar u op vrijdag 12 april van 17.00 tot 19.00
uur gelegenheid heeft tot afscheid nemen en condoleren.
  

Zaterdag 13 april zal het gezin vader Jan begeleiden naar het
crematorium.
  

Onze speciale dank voor de goede zorg gaat uit naar huisarts
E. Gianotten, José Boots en het team van Evean thuiszorg.
  

Butterlaan 9, 1851 ME  Heiloo

Na een kleurrijk leven vol humor en mooie verhalen 
is in zijn geliefde Ierland, te midden van zijn dierbaren 
en na het ontvangen van het H. Sacrament der Zieken, 

overleden ons zorgzame en onvervangbare levensmaatje,
vader, schoonvader en trotse opa

Cornelis Nicolaas Apeldoorn
Cor

* Egmond-Binnen                                             † Tralee (Ierland)
6 april 1928                                                                 2 april 2019

Rie Wortel

Gerjan en Marja
        Martijn en Lois
        Anouk
        Tobias en Denise

Adri en Kiek
        Tes en Jort
        Okkie en Christiaan

De viering zal plaatsvinden op zondag 14 april om 11.00 uur 
in de Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464 te Heiloo. 

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en wordt u een lunch aangeboden. 
Op maandag 15 april nemen wij in besloten kring afscheid van Cor 

in het crematorium te Schagen.

Correspondentieadres:
Gerjan Apeldoorn

Oosterzijweg 26, 1851 PB  Heiloo

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

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

Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

Reparatie kunstgebit

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Telus telecom Heiloo, voor 
al uw telefoons, tablets en 
laptops. Reparaties en nieuw. 
Altijd de beste prijzen. Kenne-
merstraatweg 111 072-7501941 
in Heiloo, vlak achter het 
gemeentehuis.   

GEVRAAGD: Hondenoppas 
voor een lief klein formaat 
hondje van 9 jaar, kruising 
Pekinees/Franse Buldog. Erg 
lief, gemakkelijk en rustig in 
de omgang. Voorlopig voor 
de dinsdag, woensdag en 
donderdag. Ik woon in Heiloo, 
Nieuw Varne. Voor meer info 
06-54688778.   

GENIET VAN HET GEMAK 
OM THUIS GEKNIPT TE 
WORDEN. Ideaal en speciaal 
bedoeld voor 50+. Uw kapper 
aan huis. 072-5336663

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

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

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

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 

Te huur gevraagd 50x70 m2 
hobbyruimte op de begane 
grond in Egmond Zee of Eg-
mond Hoef. Tel: 0617862712

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

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

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

Officiële pasfoto”s nodig? 
Even naar Primera! Het  
Hoekstuk in Heiloo 

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

Schildersbedrijf Limmen 50% 
korting. Heeft nog tijd voor 
al uw schilderwerk binnen en 
buiten. Tel:06-42479384
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‘Als je één goede bal slaat, 
is je hele dag goed’

Nieuw abonnement op golfbaan Heiloo schot in de roos

HEILOO - Huub Kan voetbalt 
drie keer per week, maar heeft 
sinds kort ook een abonnement 
om onbeperkt te kunnen golfen 
op de baan in Heiloo. “Je bent 
bezig en toch relaxed.’’

Huub Kan is vooral een voet-
baller. Hij zit in de selectie van de 
Foresters. Twee keer per week 
trainen en op zondag de wedstrijd. 
Maar golf is zijn tweede sport aan 
het worden. “Het zou mooi zijn als 
ik al een beetje kan golfen voordat 
ik niet meer fit genoeg ben voor 
voetbal op niveau,” zegt de 27-jarige 
Kan. “Bovendien is golf zo’n moei-
lijk spelletje dat je je hele leven 
kunt blijven verbeteren. Dat spreekt 
me erg aan.’’

Huub Kan heeft sinds kort samen 
met een voetbalvriend een ‘twilight’-
abonnement voor de golfbaan in 
Heiloo. Als een van de weinige golf-
clubs in Nederland, slaagt de Golf- 
en Countryclub Heiloo er al twee 
jaar in om te het aantal sporters te 
laten groeien. Het aantal leden ligt 
nu boven de 400 en het aantal spe-
lers dat zijn ‘handicap’ (een officiële 
golfscore) via de club registreert is 
al bijna 400.

Eind vorig jaar introduceerde de 
club een nieuwe vorm: een abonne-
ment waarmee je vrijwel onbeperkt 
kunt spelen voor € 490, speciaal 
voor de leeftijdscategorie van 25 
tot 45 jaar. Daar hebben zich al tien 
mensen voor aangemeld. Die mogen 
het hele weekeinde de baan op 
en door de week na 17.00 uur. “Ik 
dacht dat ik twee keer per maand 
zou gaan spelen,” vertelt Kan. “Maar 
omdat het zo mooi weer was heb-
ben we de eerste maand meteen 
vier keer ‘s avonds gespeeld.’’ Bij 18 
keer spelen (9 holes) of 10 keer spe-
len (18 holes) is dit nieuwe abonne-
ment al voordeliger dan losse green-
fees.

Zijn handicap is in twee jaar 
gedaald van 54 (het getal voor 
beginners) naar 25. Een handicap 
van 25 wil zeggen dat hij in een 

ronde van 18 holes 25 slagen meer 
nodig heeft dan ‘par’, de score die 
hele goede spelers zouden maken. 
Huub Kan heeft slechts vier keer 
les gehad van de ‘pro’, de coach die 
lesgeeft in Heiloo, om dat niveau 
te halen. Voor een buitenstaander 
geeft dat aan dat zijn handicap nog 
flink wat kan zakken.

Als het zo goed bevalt, waarom 
wordt hij dan geen lid van de golf-
club? “Ik werk vijf dagen per week 
en mijn vrienden ook. En we voet-
ballen ook drie keer per week,” zegt 
Kan, die medisch nucleair werker 
is bij het ziekenhuis in Alkmaar. 
“Dan kunnen we niet vaak genoeg 
spelen om een lidmaatschap finan-
cieel interessant te maken. Maar dit 
abonnement bevalt heel goed.’’

 
Golf- en Countryclub Heiloo ligt 
aan de Lagelaan in Heiloo.

Voor beginners is er een basiscur-
sus van vijf lessen voor € 50. De 
eerstvolgende startdata zijn 1 mei 
en 17 juni.

Gevorderde spelers kunnen een 
rondje lopen voor € 29 (9 holes) 
of € 50 (18 holes). Een twilight-
abonnement kost € 490 per jaar.

Brasserie In ‘t Groen is dagelijks 
open vanaf 08.30 uur, ook voor 
fietsers en wandelaars.

Meer informatie:  
www.golfclubheiloo.nl

Huub Kan heeft sinds kort een ‘twilight’-abonnement.   
               Aangeleverde foto

Zondag 14 april: 
PCC Maalwater Run & Walk

HEILOO - Aanstaande zondag 
vindt het meest sportieve evene-
ment van Heiloo plaats. Rotary 
Club Heiloo organiseert de PCC 
Maalwater Run & Walk: hét 
hardloop- en wandelevenement 
voor sportievelingen van alle 
leeftijden.

De commissie van de Maalwater 
Run (bestaande uit leden van de 
Rotary Club Heiloo, Trias en onze 
buurtsportcoach) is al maanden in 
voorbereiding om er weer een fan-
tastische dag van te maken. Waar 
andere jaren de Run & Walk startte 
vanaf het Stationscentrum is er dit 
jaar, vanwege de reconstructie van 
de Vennewatersweg, deels uitgewe-
ken naar de atletiekbaan van Trias.

De wandelaars kunnen vanaf 9.00 
uur hun startbewijs en boekje opha-
len of zich inschrijven. De startplek 
voor de Walk is IJssalon Pinoccio 
op de Stationsweg 74. Voor de Run 
kunnen vanaf 10.30 uur de start-
nummers worden opgehaald, de 
kramen hiervoor bevinden zich op 
het terrein van Trias. Na-inschrijven 
is ook mogelijk vanaf 10.30 uur bij 
Trias. Tijdens het evenement zullen 

diverse wegen rond het Trias-terrein 
beperkt of niet toegankelijk zijn. Dit 
geldt met name voor de wijk tus-
sen De Dors, Bayershoffweg, De 
Omloop en Belieslaan. De bewo-
ners van deze wijk krijgen hierover 
een uitgebreide brief in de bus. De 
gedetailleerde route is te vinden op 

www.pccmaalwaterrunenwalk.nl.

Een feestelijke afsluiter van 
deze dag is te krijgen bij IJssalon 
Pinoccio. Op vertoon van uw start-
bewijs krijgt u het tweede ijsbolletje 
gratis.

Rotary Club Heiloo organiseert de PCC Maalwater Run & Walk. 
             Aangeleverde foto

HEILOO - Na de zomer neemt Bart van der Meer het stokje als 
hoofdtrainer/coach Dames 1 over van Jeroen Visser. Bart is 
opgegroeid binnen de jeugd van de Terriërs, maar heeft al snel 
de stap gemaakt naar Bloemendaal waar hij o.a. Jong Oranje 
heeft gehaald. Bart heeft meer dan 10 jaar hoofdklasse gespeeld 
bij o.a. Bloemendaal en Pinoké om zich vervolgens te richten op 
het trainersvak bij o.a. Pinoké D1 en H1. De afgelopen jaren was 
Bart samen met Jeroen verantwoordelijk voor Terriërs D1. Bart 
is een echte Terriër en is vanaf kleins af aan op de club aanwe-
zig, uiteraard mede vanwege zijn vader, Wytze van der Meer, 
onze voorzitter. Wij wensen Bart komende jaren alle succes!
             Aangeleverde foto

Bart van der Meer nieuwe trainer D1

HEILOO - Tijdens het Nederlands Kampioenschap judo onder 
15 jaar dat zaterdag 6 april plaatsvond in het Groningse Leek, is 
Dojo ‘t Loo judoka Sija Coolegem Nederlands Kampioen gewor-
den. De uit Alkmaar afkomstige Sija, een al meer ervaren judo-
ka en oudstejaars in de categorie -52 kg, domineerde in haar 
gewichtsklasse. Zij wist alle vier haar wedstrijden zonder tegen-
punt te winnen en werd tot Nederlands kampioen gekroond.
             Aangeleverde foto

Sija Coolegem NL kampioen judo onder 15 jaar

Afsluiting dartsstoernooi 
Oosthonk

HEILOO - Zaterdag 13 april valt 
in het Oosthonk de beslissing: 
wie wordt de dartskampioen/- 
kampioene van het seizoen 
2018/2019? 

Spanning alom, want tussen de 
nummers een en twee zit slechts 
een punt verschil, zowel bij de 
heren als bij de dames. Maar er valt 
nog genoeg te beleven. Deelname 
is als altijd € 5,-. Er wordt om 
20.00 uur gestart, maar de deur is 
al een uurtje eerder open aan De 
Oostkanter in Heiloo. Meer informa-

tie op de website www.oosthonk.
nl of telefonisch via 06-33747770/ 
06-46331274.
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KOOP NU JE
ABONNEMENT!
Het zwemseizoen komt er weer aan! 
Met een abonnement bij Het Baafje, hét 
zwembad van Heiloo, kan je in maar liefst 
6 baden zwemmen!

• Altijd een plek om te zwemmen
•  Vrij toegang tot buitenzwembad Het Baafje, 

met vernieuwde zwembadvloeren en meer 
plekken met schaduw

•  Vrij toegang tot buitenzwembaden De 
Bever, De Veersloot en Maarten van der 
Weijdenbad

•  Gratis naar binnenzwembaden Duikerdel en 
De Wiel

Kortom, je krijgt méér zwembad met een 
abonnement bij Het Baafje. Als je nu op 
www.zwembadhetbaafje.nl je abonnement 
afsluit, ga je gegarandeerd een mooi 
zwemseizoen tegemoet!

Een frisse duik? 
Bestel vóór 1 mei je abonnement!

Zwembad Het Baafje
zwembadhetbaafje.nl 

De Omloop 11 
1852 RJ Heiloo

072-533 39 09
info@sportsl.nl

MÉÉR ZWEMBAD MET EEN ABONNEMENT!

ZWEM 
IN MAAR 
LIEFST 6 
BADEN!


