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Diewertje is inmiddels hard aan het trainen voor de marathon van New York.          Aangeleverde foto

Diewertje in training 
voor marathon van New York

HEILOO - Bijna 20 jaar is ze 
pas en ze heeft grote plan-
nen. Plaatsgenote Diewertje 
Burgering gaat in november de 
marathon van New York lopen 
om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor KiKa. Daarvoor 
zoekt ze (shirt)sponsors en 
donateurs.

Diewertje woont in een gezellig 
huis in Heiloo, studeert Business 
Studies met als specialisatie 
Marketing en werkt op de zaterda-
gen bij de Hema. In het verleden 
was ze niet zo’n sportliefhebber, 
ze vond gym op school niet leuk. 
“Ik werd ook altijd als laatste geko-
zen,” lacht ze. Tot ze anderhalf jaar 
geleden het hardlopen ontdekte. 
Sindsdien liep ze al tweemaal de 
kwart marathon van Egmond. 
Diewertje liep stage bij Emolife, 
een bedrijf dat sportevenementen 
organiseert voor goede doelen, en 

kwam mede daardoor op het idee 
om de marathon van New York te 
gaan lopen.

Zij kiest ervoor om de marathon 
voor KiKa te lopen omdat ze van 
dichtbij heeft meegemaakt wat kan-
ker kan met je kan doen. “Helaas 
heb ik twee keer van dichtbij moe-
ten meemaken wat deze verschrik-
kelijke ziekte allemaal met zich 
meebrengt. In mei heb ik afscheid 
moeten nemen van mijn geliefde 
oma. En daarnaast ben ik er in juli 
achtergekomen hoe belangrijk 
bevolkingsonderzoek is om op tijd 
deze rotziekte te ontdekken en te 
kunnen behandelen. Ik heb van heel 
dichtbij het hele behandelingspro-
ces bij darmkanker meegemaakt. 
Dit is enorm heftig en heeft mij wak-
ker geschud. Dit gun je niemand 
en daarom vind ik het heel belang-
rijk dat er ook meer onderzoek 
komt naar kinderkanker,” aldus 

Diewertje. KiKa heeft een doel: 95% 
genezingskans voor kinderen met 
kanker, daarvoor is veel geld nodig.

• Lees verder op pagina 3

Een weekend in het 
teken van duurzaamheid

HEILOO – Het weekend van 13 
en 14 april stond in het teken 
van duurzaamheid. Op zater-
dag was in Winkelcentrum ‘t 
Loo de Dag van de Circulaire 
Economie. Op zondag was bij 
Van der Steen Autoverkoop de 
Energie Expo. Beide dagen wer-
den goed bezocht door inwoners 
van Heiloo en ver daarbuiten.

Zaterdag opende wethouder Rob 
Opdam de Dag van de Circulaire 
Economie. Tijdens de opening 
kreeg de wethouder het Loobroodje 
aangeboden. Met smaak at de wet-
houder zijn broodje paling op.

Geïnteresseerden konden zich bij 
de verschillende kraampjes laten 
voorlichten op het gebied van duur-
zaamheid. Van warmtepomp tot 
zonnepanelen en van afval tot her-
gebruik van leer. Ook was er voor-
lichting over de bijen en de weide-
vogels in Heiloo, onder meer over 
de aanleg van andere beplanting om 

zo bijvoorbeeld de bijen weer terug 
te halen. Ook werd informatie gege-
ven over het scheiden van afval.

Enquête
Maar er was niet alleen voorlich-

ting. Geïnteresseerden konden ook 
een enquête over geluidsoverlast 
invullen. Niet alleen de overlast 
van vliegtuigen, maar ook de over-
last van consumentenvuurwerk 
en de A9 werden in deze enquête 
meegenomen. Dat veel mensen last 
hebben van het vliegverkeer was 
al langer bekend maar dat het ook 
het humeur aantast van de men-
sen die de enquête invulden, was 
een eye-opener. Mensen ondervin-
den relatief weinig hinder van de 
geluidshinder van de A9, daarente-
gen zijn de ondervraagden wel bang 
voor de milieuschade en de lucht-
vervuiling die de snelweg met zich  
meebrengt.

• Lees verder op pagina 3

Marith, Dyanthe en Phaedra tijdens de workshop  
van Alida.      Foto: STiP Fotografie

 
Aldi naar Heiloo
HEILOO - Goed nieuws voor de 
ondernemers van winkelcentrum 
‘t Loo. Met de komst van de Aldi 
naar het winkelcentrum lijkt er 
een einde te gaan komen aan een 
jarenlange periode van onzeker-
heid.  
 
• Lees verder op pagina 5

Deze week:
Zoek alle paaseieren

in de krant en win leuke prijzen!

Voorbeeld!

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

GOURMETTEN
OF BARBECUEËN

MET PASEN?

WIJ STAAN 
VOOR U KLAAR

BESTEL EENVOUDIG 
UW GOURMET- OF 
BARBECUEVLEES

ONLINE OP 
BURGER.KEURSLAGER.NL

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

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

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

IN 
DEZE EDITIE:

WOONSPECIAL
VANAF
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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 RAV4 HYBRID 2WD € 45.390,-*
2.5 First Edition Automaat

zwart metallic, ’19 (nieuwe auto), 26 km, ABS, VSC, TRC, 
9 airbags, elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), 
climate- en cruise control, regen- en schemersensor, 4x 
camera rondom (panoramic view monitor), 
dodehoeksensor, navigatie Plus, smart 
entry, privacy glass, LED koplam-
pen, LED achterlichten, 
parkeersensoren voor en 
achter, elektr.achterklep, 
18 inch lichtmetalen 
velgen, camerafunctie 
in binnenspiegel (smart 
rear view mirror), etc. 

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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camera rondom (panoramic view monitor), 
dodehoeksensor, navigatie Plus, smart 
entry, privacy glass, LED koplam-

* RIJKLAARPRIJS!

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

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

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

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

* RIJKLAARPRIJS!

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

TOYOTA YARIS AUTOMAAT € 12.950,-*
1.5 Hybrid Aspiration 5-drs

grijs metallic, ’14, 79.096 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd), climate control, 
cruise control, navigatiesysteem, parkeer-
hulpcamera achter, Bluetooth, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/cd-speler, 
audio- en telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte en diepte 
verstelbaar lederen stuurwiel, 
lichtmetalen velgen, mistlam-
pen voor, etc.
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* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA COROLLA AUTOMAAT € 30.690,-* N

cruise control, navigatiesysteem, parkeer-
hulpcamera achter, Bluetooth, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, CV met 
AB, touchscreen radio/cd-speler, 
audio- en telefoonbediening op 

S
I
O
N

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA RAV4 4WD € 13.450,-*
2.0 VVT-i Automaat

zilver metallic, ’10, 194.884 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), climate- en 
cruise control, regen- en schemersen-
sor, TREKHAAK, navigatiesysteem, 
dakrailing, dakdragers, Blue-
tooth, radio/cd-
speler 4WD, centrale 
vergrendeling met 
afstandsbediening, 
17 inch lichtmetalen 
velgen, etc.

* RIJKLAARPRIJS!
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cruise control, regen- en schemersen-
sor, TREKHAAK, navigatiesysteem, 
dakrailing, dakdragers, Blue-

* RIJKLAARPRIJS!
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BOVAG
GARANTIE6 MND VOLLEDIGE

GARANTIE1 JAAR

TOYOTA AYGO 5-DRS € 4.950,-*

1.0 VVT-i Dynamic Blue

blauw metallic, ’09, 75.357 km, stuurbe-
krachtiging, ABS, 4 airbags, elektr.
ramen voor, centrale vergrende-
ling met afstandsbediening, 
airconditioning, licht-
metalen velgen, radio/
cd-speler, mistlampen 
voor, hoofdsteunen 
achter, in delen neer-
klapbare achterbank, 
etc.
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BOVAG
GARANTIE6 MND

* RIJKLAARPRIJS!

Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken

blauw metallic, ’09, 75.357 km, stuurbe-
krachtiging, ABS, 4 airbags, elektr.
ramen voor, centrale vergrende-
ling met afstandsbediening, 
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A
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* RIJKLAARPRIJS!

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

wit, ’18, 6.959 km, ABS, VSC, TRC, 8 airbags, elektr.ramen 
voor, elektr.spiegels, start/stop systeem, 
radio/AUX/USB, lichtmetalen velgen, 
Bluetooth, toerenteller, CV 
met AB, airconditioning, 
in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, 
snelheidsbegrenzer, 
audiobediening op 
stuurwiel, parkeerca-
mera achter, multime-
diascherm, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR
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* RIJKLAARPRIJS!

voor, elektr.spiegels, start/stop systeem, 
radio/AUX/USB, lichtmetalen velgen, 
Bluetooth, toerenteller, CV 
met AB, airconditioning, 
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* RIJKLAARPRIJS!

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

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

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

genieten van wellness in de Beemster.
 

Voor reserveringen www.fortresortbeemster.nl 

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

Stinsenplanten in de 
lente op Nijenburg

HEILOO - Wat het weer 
betreft kun je dit voorjaar 
wel ‘afwisselend’ noemen 
maar de natuur gaat toch 
gewoon door. Dat is goed 
te zien en te horen tij-
dens de maandelijkse IVN 
natuurwandelingen op en 
rond Nijenburg, oftewel 
het Heilooërbos. 

Dat zal zeker zo zijn bij de 
wandeling op paaszondag 21 
april. Er staan dan vast heel 
wat stinsenplanten te bloeien 
op en rond Nijenburg. Dit 
zijn lage voorjaarsplanten, 
die groeien en bloeien als de 
bomen nog bijna al het licht 
doorlaten. Bij onze natuur-
wandeling gaan we vooral 
op zoek naar deze bol- of 

knolgewassen. Maar we kij-
ken natuurlijk ook naar de 
frisse nieuwe blaadjes aan 
de bomen en struiken. En 
de voorjaarszang van de 
vogels hoort er natuurlijk 
ook bij. Zoals gewoonlijk 
starten we om 10.00 uur 
bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg voor een 
wandeling van ongeveer 2 
uur. Aan het weer aangepaste 
schoeisel en kleding aanbe-
volen! Een donatie (richtlijn  
€ 2,50) wordt op prijs gesteld. 
Opgave vooraf is niet nodig. 

 
Voor nadere inlichtingen kunt 
u mailen naar IVN-Heiloo@
hccnet.nl of bellen: 072 - 532 
5110; kijk ook op op www.
ivn.nl/nkl/.

Bosanemonen.                Foto: Paul ten Have
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in het voormalige Joegoslavië in het mooie 
dorpje Derventa (Bosnië en Herzegovina).

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je  
dan hebben?
Stiekem doe ik dat al een beetje, als kapper word ik vaak 
om advies gevraagd en ik help graag mensen hun doelen te 
bereiken. Voetbal speelde ik al toen ik nog een kind was, 
en het houdt mij al mijn hele leven bezig. Als ik die twee 
passies combineer zou ik denk ik een goede coachende en 
begeleidende rol in de voetbalwereld kunnen spelen.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Pfff, waar zal ik beginnen? Er zijn meer mensen die ik graag 
zou willen ontmoeten, bijvoorbeeld Denzel Washington. Ik 
zou graag willen weten hoe hij zich voorbereidt op een film!

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Blijft toch alle speeltuinen in Heiloo, speelde altijd politie en 
boefje ook al won ik bijna nooit omdat ik stiekem beetje te 
zwaar was, haha!

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Het bankje in het Oosterbos waar je uitkijkt op de golfbaan 
en waar Douglas Roos van Raatshoven twee holes-in-one 
heeft geslagen. Ik kan er altijd lekker in het zonnetje in 
slaap vallen.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
De moussaka van mijn vriendin en de pita van mijn moeder.  
Hmmmm...

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
De vraag is niet of je het wel kan, maar hoe graag je het wilt.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Dat ik uiteindelijk acteur ga worden.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Hans Romeyn is een topper! En ik zou hem graag willen 
helpen om FC Heiloo te maken en samen met alle sportver-
enigingen Heiloo goed op de kaart te zetten.

10. De persoonlijke vraag van Joris Kramer:
“Je hebt sinds een jaar je eigen kapperszaak gevestigd bij 
Bolten, gespecialiseerd in herenkapsels en baardverzor-
ging. Helaas is dat laatste nog niet bij mij 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?”

Ik zou een vaste rol willen spelen in het begeleiden en coa-
chen van de spelers van AZ. Ik voel me thuis in de voetbal-
wereld en stiekem ben ik als kapper al veel mensen aan het 
coachen en adviseren.

Ik geef de tien vragen door aan Erwin van Gijtenbeek.  
Mijn vraag is:
“Schoonvader, wij kennen elkaar nu 3 jaar. Jij bent de 
beste dierenarts die ik ken. Wat zijn jouw toekomstplan-
nen met Any Animal?”

Tien vragen aan...

Hadis
Sisanovic

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.
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van Uitkijkpost rust copyright. Niets mag 
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Vervolg van de voorpagina:

Diewertje in training 
voor marathon van New York

Sinds februari is Diewertje speci-
fiek voor de marathon gaan trainen. 
Ze traint tweemaal per week bij 
Atletiekvereniging Trias en wordt 
daarbij geholpen door Herman 
Admiraal. De zondagen staan daar-
naast in het teken van de duurloop. 
Zij bouwt haar schema rustig op, 
iedere week vijf minuten langer. 
Begin april zat ze al op 90 minuten 
hardlopen per keer. “Dat is ook leuk 
voor shirtsponsors, want ik loop 
natuurlijk door het dorp. Steeds lan-
ger en langer, dus dan kan iedereen 
het shirt met de logo’s zien!”

Zelf betaalt Diewertje € 1000,- 
voor haar reis en zoekt ze actief 
naar sponsors en donateurs. Zo 
organiseert ze op vrijdag 19 en 
zaterdag 20 april van 09.00 tot 10.00 
uur een paasontbijt in de lunch-
room van Hema Heiloo. Voor € 2,- 
kun je al ontbijten en alle opbreng-

sten gaan naar KiKa. Vanwege de 
verwachte drukte zijn er extra tafels 
geregeld, iedereen is welkom! Vanaf 
juni staat er bij de Albert Heijn 
in ‘t Loo een statiegeldzuil, daar 
kun je dan je statiegeldbon done-
ren en vrijdag 6 september houdt 
Diewertje een gin-tonicavond in 
Café de Wit.

Diewertje heeft een eigen spon-
sorpagina waar je geld kunt done-
ren: www.runforkikamarathon.nl/
diewertje-burgering-new-york-2019. 
Shirtsponsors kunnen contact opne-
men met Diewertje door te mailen 
naar diewertjeburgering@hotmail.
nl. Voor half oktober moet het spon-
sorgeld binnen zijn. Het minimale 
bedrag dat ze binnen moet halen is 
€ 5950,-, maar gelet op haar energie 
en motivatie moet dat veel meer 
kunnen worden.

Vervolg van de voorpagina: 

Een weekend in het teken  
van duurzaamheid

Op de laatste raadsvergadering 
werd een motie ingediend om tot 
een algeheel verbod op consu-
mentenvuurwerk te komen. Maar 
de overlast op 31 december vin-
den de ondervraagden niet zo’n 
groot probleem. Het afsteken op 
andere uren en dagen dan de oude-
jaarsnacht stoort wel heel veel 
ondervraagden. Bij de toelichting 
zeggen veel ouders dat kleine kin-
deren erg schrikken. Vooral in 
het Stationscentrum is het tussen 
de appartementen niet om aan te 
horen. Ook ouderen klagen over 
het feit dat er vuurwerk wordt afge-
stoken buiten de vastgestelde uren. 
Een mevrouw van 82 geeft aan dat 

het haar, maar ook leeftijdsgeno-
ten aan de oorlog doet denken. 
Vuurwerk dat zo’n hard geluid ver-
oorzaakt dat het aan een bombar-
dement doet denken. Met oud en 
nieuw kan zij zich op het afsteken 
van vuurwerk instellen. Daarbuiten 
heeft zij het erg moeilijk met het feit 
dat het gehele jaar vuurwerk wordt 
afgestoken. Ook kiest een meer-
derheid ervoor om op 31 december 
het vuurwerk op een aangewezen 
plaats af te steken.

Jeugd
Zaterdag was ook aan de jeugd 

gedacht. Buiten was een springkus-
sen en ‘s middags konden kinderen 

meedoen aan een workshop tasjes 
maken. Van gerecycled leer kon-
den de kinderen samen met Alida 
Langendijk een mooi tasje maken.

Van der Steen Autoverkoop
Op zondag was het de beurt 

aan Van der Steen Autoverkoop, 
waar de Energie Expo plaatsvond. 
Buiten stonden elektrische fietsen 
waar een proefrit mee kon worden 
gemaakt en binnen was er aller-
lei informatie te verkrijgen op het 
gebied van duurzaamheid. Tevens 
kon er een proefrit gemaakt worden 
in verschillende EV-modellen.

Tekst: Yvonne van Stiphout

 
Koningsspelen 2019
 
HEILOO - Op veel scholen in 
Nederland werden op vrijdag 
12 april de Koningsspelen 2019 
gevierd. Zo ook op verschillende 
scholen in Heiloo en omstreken. 
Op onze website vindt u hier-
van al een verslag terug. Op de 
Koningsdagpagina in de krant 
van woensdag 24 april besteden 
we hier ook aandacht aan. Nog 
even geduld dus, als u nieuwsgie-
rig bent hoe de basisscholen het  
hebben gevierd...

Uitijkpost Kidsredactie: 

Wat doen wij buiten?
HEILOO - De kidsredactie 
bespreekt: wat doen we als we 
buiten spelen?

Suus, Roos, Bobbie en Linde kwa-
men bij elkaar en bespraken wat 
tegenwoordig de activiteiten buiten 
op het schoolplein zijn. Om de beurt 
vertellen de meiden over wat ze 
doen met buitenspelen:

Bobbie: “Op school doen wij de 
Daily Mile (dagelijkse kilometer). 
Dat houdt in dat je elke dag een 
rondje om de school rent. Juf houdt 
de tijd bij. We doen dit omdat het 
leuk en gezond is.”

Linde: “In Vredenoord spring-
touwen we heel vaak. Maar niet 
gewoon maar met zijn tweetjes. De 
ene draait het touw rond en dan 
spring je er samen over heen”.

Roos: “Op school doen we steen 
papier schaar. Je moet naar elkaar 
toe springen en als je bij elkaar 
bent doe je steen papier schaar”.

Suus: “Rolschaatsen is heel leuk. 
Ik kan het in de tuin doen. Ik heb 
roze rolschaatsen met de wielen 
naast elkaar.”

Zouden oudere mensen ook deze 
spelletjes kennen vragen de kinde-
ren zich af. Wilt u reageren? Mail 
dan naar redactie@uitkijkpost.nl.

Linde en haar vriendin Jas-
mijn gaan touwtjespringen.

Aangeleverde foto
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WIL JE JE OOK STERK, FIT, ONTSPANNEN EN ENERGIEK VOELEN EN 
JOUW PERSOONLIJKE DOEL BEHALEN 

MET MAAR 2 X 30 MINUTEN SPORTEN PER WEEK? 

Meld je dan snel aan via: www.gymlokaalheiloo.nl. Je krijgt dan 
vrijblijvend een uitnodiging voor een kennismaking en meer

informatie over het programma. 

’t Gymlokaal • Heerenweg 148 • 1851 KW  Heiloo  • 072-7370396
www.gymlokaalheiloo.nl • info@gymlokaalheiloo.nl •            tgymlokaalheiloo

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

SAMEN WERKEN 
AAN JOUW PERSOONLIJKE DOELEN!

90 DAGEN

TEVREDENHEIDS-

GARANTIE!

Kerkweg 18, Limmen, 072 505 1263, www.slagerijsnel.nll nl

5.00
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lekkere voordeeltjes

Al 40 jaar 
sta ik met 
veel plezier 
voor u klaar!

Begonnen als verlegen bloemenverkoopster langs de deuren in Limmen. Toen viel al op 
dat ze talent had voor verkopen. Op 20 april 1979 is Marijke bij Slagerij Snel begonnen 
als zaterdaghulp. En na 40 jaar staat zij nog steeds met veel enthousiasme in de winkel!

Geld verdienen voor 
je zomervakantie?
Geld verdienen voor 

Vakantiewerk 2019

Minimaal
€ 9,80 bruto 

per uur!

Flexibel beschikbaar en minimaal 16 jaar? 
Goedbetaald vakantiewerk in de zorg, keuken 
en huishouding.

www.zorgcirkel.nl
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COLUMN

Dick de Scally

Opa’s en oma’s hebben het altijd 
over hun kleinkinderen. Ook Simon 
Carmiggelt (leest u die nog wel 
eens? Ik wel) vulde veel van zijn 
Kronkels met verhalen over zijn 
kleinzoon. De peuter had als gezel-
schap Pluuntje, een abstractie die 
dan weer een lief knuffelbeest was, 
dan weer een snoepje en soms was 
het kleinkind Pluuntje zelf. Ook kon 
het ventje fictieve telefoongesprek-

ken voeren met een imaginaire 
meneer. Na het gebaar van de hoorn 
neerleggen vroeg opa een keer: “Wat 
zei die meneer?” “Die meneer zei dat 
ik nog een banaantje mag.”

Onze kleinzoon heeft, net als ieder 
kleinkind in de ogen van grootou-
ders, een speciale gave, de onze die 
van het woord. Toen hij nog klein 
was, zat ik een keer met hem aan 
tafel te ontbijten. Na zijn tweede 
boterham met zoetigheid, vond ik 
het welletjes. Dus ik sprak verma-
nend: “Nou moet je ook een boter-
ham met kaas eten.” Hij protesteer-
de. Niet door hard ‘Nee wil niet’ te 
roepen. Hij gebruikte zijn gave om 
mij recht in de ogen te kijken met de 
ernstige mededeling: “Ik wou dat jij 
niet hier was.”

Verbaal iets omzeilen kan hij ook. 
Op een keer was hij op de grond 
met blokken een bruggetje aan het 
bouwen, maar bouwkundig was hij 
minder begaafd dan verbaal, dus de 
brug stortte telkens weer in. Van 
teleurstelling liet hij na de zoveel-
ste poging een knetterende vloek 
los. Vier jaar, hè? Hoe hij eraan 
kwam mag Joost weten, niet van 
zijn ouders in elk geval en van mij 
ook niet. Dus ik zei: “Wat hoorde 
ik daar?” Hij begreep dat hij die 
knetter niet kon herhalen. Hij keek 
naar mij op en vroeg: “Wat hoorde 
je dan?”

Als ik geweten had dat kleinkin-
deren zo leuk zijn, had ik die eerst 
genomen.

Kleinkind

Aanhouding in Heiloo i.v.m.  
vuurwapenhandel

HEILOO - Op vrijdag 12 april 
is er in Heiloo een aanhouding 
verricht in verband met vuurwa-
penhandel. De verdachte die in 
Heiloo is aangehouden verbleef 
in een kliniek.

In Amsterdam werden op dezelf-
de dag twee aanhoudingen ver-
richt en op vrijdag 5 april werd in 
samenwerking met de recherche 
van Politie-eenheid Noord-Holland 
in Heemstede een verdachte aan-
gehouden, die in het bezit was van 
zeven vuurwapens. De verdach-
ten in Amsterdam en Heemstede 
werden door een arrestatieteam 

aangehouden, bij de aanhouding in 
Heiloo was een arrestatieteam op 
de achtergrond aanwezig. Bij een 
doorzoeking van een garagebox in 
Amsterdam zijn 26 vuurwapens en 
ruim 2000 patronen in beslag geno-
men.

Bij de politie was informatie bin-
nengekomen dat iemand betrok-
ken zou zijn bij vuurwapenhandel. 
Rechercheurs van de Regionale 
Recherche stelden, onder supervisie 
van een officier van justitie van het 
Parket Amsterdam, een onderzoek 
in. Dit onderzoek resulteerde in de 
aanhoudingen en het aantreffen van 

de vuurwapens. De vuurwapens zijn 
oorspronkelijk gas-/alarmpistolen 
die zijn omgebouwd tot echte vuur-
wapens. Er zijn al schietincidenten 
geweest waarbij dit soort omge-
bouwde vuurwapens gebruikt zijn.

De verdachte die vorige week in 
Heemstede is aangehouden, is voor-
geleid aan de rechter-commissaris 
en in bewaring gesteld.

Het onderzoek is in volle gang en 
meer aanhoudingen worden niet uit-
gesloten.

Bron: politie.nl

HEILOO - Op 20 april a.s. herdenken wij, dat ons huwelijk 70 
jaar geleden gesloten is in de Hervormde Kerk in Bloemendaal. 
Gods zegen over ons huwelijk was zeer belangrijk voor ons. Onze 
trouwtekst was de tekst van de Emmaüsgangers: “Hij ging met 
hen om bij hen te blijven”. Gezien de omstandigheden kunnen 
wij geen groot feest vieren. Onze speciale dank gaat uit naar 
onze twee neven en hun vrouwen Jan en Chris, Ann en Marjan 
voor hun zorg en liefdevolle aandacht en hulp voor ons beiden. 
Allen die wij kennen zenden wij een hartelijke groet!

Simon en Bep Lautenbach    Foto: STiP Fotografie

Bep en Simon Lautenbach 70 jaar getrouwd!

De nieuwe en de oude voorzitter van de Historische Vereniging 
Heiloo, Jacob Ouderkerken en Jaap de Graaf.        Foto: STiP Fotografie

Historische Vereniging Heiloo 
kiest nieuwe voorzitter

HEILOO - Woensdagavond 
10 april is tijdens de algeme-
ne ledenvergadering van de 
Historische Vereniging Heiloo 
een nieuwe voorzitter benoemd. 
Jacob Ouderkerken volgt Jaap 
de Graaf op als voorzitter. Jaap 
moest aftreden omdat de statu-
ten bepalen dat iemand maxi-
maal 9 jaar bestuurslid mag zijn.

Jaap de Graaf is 9 jaar bestuurs-
lid geweest van de Historische 
Vereniging Heiloo. De laatste 3 jaar 
was hij voorzitter van de vereniging. 
Zijn opvolger Jacob Ouderkerken 
roemde Jaap om zijn tomeloze inzet 
voor de vereniging. “Jaap is iemand 
met veel oog voor zijn medebe-
stuursleden. Een sterk betrokken 
man en een man die tijd vrijmaakt 

voor iedereen. Een man die zelf de 
handen uit de mouwen steekt.” En 
dat laatste heeft Jaap zeker gedaan 
tijdens de verhuizing van het muse-
um van de Bergeonstraat naar het 
Landgoed Willibrordus.

Jaap bedankte zijn vrouw Josta 
voor alle steun die zij de afgelo-
pen jaren aan hem gaf tijdens zijn 
bestuursperiode. Jaap: “Ik blijf 
betrokken bij de vereniging, ik blijf 
boeken schrijven, presentaties 
geven en ik zal al mijn steun aan 
Josta geven. Nu zijn thuis de rollen 
omgedraaid.” Hiermee doelde Jaap 
op het feit dat Josta in het bestuur 
de plaats inneemt van aftredend lid 
Jan de Winter.

Tekst: Yvonne van Stiphout

 
Geen oud papier op 27 april
HEILOO - Elke laatste zaterdag van de maand komt FSH (Fanfare 
Showband Heiloo) in een aantal wijken in Heiloo langs om oud papier op 
te halen. Op 27 april a.s. is het Koningsdag en zal er daarom géén papier 
worden opgehaald. De eerstvolgende ophaaldag zal dan 25 mei worden.

Wij rekenen op uw begrip, en wensen als FSH u een fijne (en muzikale) 
Koningsdag toe.

Aldi naar ‘t Loo:
‘Eindelijk duidelijkheid’

HEILOO - De van oorsprong 
Duitse supermarktketen Aldi 
opent een vestiging in winkel-
centrum ‘t Loo. Dat is bekend-
gemaakt tijdens een algemene 
ledenvergadering van de huur-
ders van ‘t Loo op maandag 8 
april jongstleden. 

De discountsupermarkt heeft 
het contract inmiddels getekend. 
Hiermee komt een einde aan een 
lange periode van onzekerheid voor 
de huurders. Kees Burger, voorzitter 
van de winkeliersvereniging van ‘t 
Loo: “De huurders reageerden posi-
tief op het bericht. Er komt eindelijk 
duidelijkheid.”

De komst van de Aldi houdt in 
dat het gebied rondom ‘t Loo goed 
onder de loep genomen wordt. Dit 
ook in combinatie met de realisa-
tie van woningen in het voorma-
lige Open Huis boven het winkel-
centrum. Ook de indeling van het 
winkelcentrum zal moeten worden 
aangepast. Waar de winkels in het 

centrum momenteel voornamelijk 
in de lengte zijn gesitueerd, is men 
voornemens om enkele hiervan in 

de breedte in te delen. Uitkijkpost 
houdt u op de hoogte van de verde-
re ontwikkelingen in en om ‘t Loo.

Binnenkort meer informatie over de nieuwe indeling van 
Winkelcentrum ‘t Loo.         Aangeleverde foto
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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! Je 
uitleven op een grote trommel, een harp of ander instrument? 
Het kan bij Muziek op Schoot! Voor informatie en aanmelding: 
www.spelenderwijsmuziek.nl, of bel 06-18360486.    Aangeleverde foto

Lentecursus Muziek voor peuters

• Westerweg 250 
• tel. 072-5330670 
• info@bibliotheekheiloo.nl 
• www.bibliotheekheiloo.nl

Jubileumweek  
van 9 tot 13 oktober

Op 12 oktober 1962 opende 
Bibliotheek Heiloo haar deuren. 
Dit 50 jarig jubileum vieren we 
de hele week. Iedere bezoeker 
ontvangt een aardigheidje.

25% korting op  
lezingen in 2012

Er worden dit jaar nog een 
aantal zeer uiteenlopende lezin-
gen gehouden. U kunt tijdens 
deze feestweek toegangskaarten 
kopen met 25% korting. 

25% korting  
voor nieuwe leden

Iedereen, die zich deze week 
als lid van Bibliotheek Heiloo 
inschrijft, ontvangt 25% korting 
op het eerste jaarabonnement 
en hoeft geen inschrijfgeld te 
betalen.

In 1962 geboren?: 
50% korting

Bent u net zo jong als de bibli-
otheek en werd/wordt u dit jaar 
50? Dan ontvangt u deze week 
bij inschrijving geen 25% maar 
50% korting over het eerste jaar 
(en natuurlijk betaalt u ook geen 
inschrijfgeld).

Gratis materialen 
lenen

Op vrijdag 12 oktober worden 
alle materialen zonder kosten 
uitgeleend. Dus voor sprinters, 
dvd-speelfilms, top 100 cd’s en 
games betaalt u op deze jubile-
umdag geen leengeld.

Deze dag schenken we ook 
graag een kopje koffie of thee 
voor u in (en voor de kinderen 
limonade).

Jubileummagazine
Natuurlijk ligt ook deze week 

het speciale Jubileummagazine 
van Bibliotheek Heiloo voor u 
klaar.

Jubileum op facebook
Volg Bibliotheek Heiloo ook 

op facebook (www.facebook.
com/BiebHeiloo)! Hier vindt u 
o.a. een aantal oude foto’s van 
de bibliotheek. 

En dan dit nog:
• 11 oktober: Avond 

rond “Veerkracht bij kinderen 
bevorderen”, i.s.m. Centrum 
voor Jeugd en Gezin Heiloo

• 24 oktober: De Mees 
Kees Show in De Beun (twee 
voorstellingen om 13.30 en om 
15.30 uur)

• 25 oktober: 
Startbijeenkomst Klik&Tik

• 29 oktober:  Lezing 
over de Hohe Messe van Bach

• 1 november: Start 
Nederland Leest, met gratis 
boek voor leden

• 2 november: Verkoop 
afgeschreven materialen 

Meer informatie op  
www.bibliotheekheiloo.nl

Meivakantie in de  
bibliotheek
CoderDojo 
Za. 20 april, 10.30 - 12.30 uur

Deze keer gaan we met een kist vol 
micro:bits aan de slag. Deelname is 
gratis, een toegangskaart is vereist. 
Verkrijgbaar via www.bibliotheek-
heiloo.nl

 
Speurtocht Boskinderen 
Vanaf dinsdag 23 april, de hele  
meivakantie 
Kom ook speuren in de bieb. Voor 
€ 1,- krijg je bij de balie een schat-
kaart. Volg de aanwijzingen en vind 
de schat.

 
Vloggen: deel 2 
Ma. 29 april, 13.00 - 16.00 uur

Deze middag ben je welkom om 
verder te gaan waar we de vol-
gende keer zijn gebleven. In deze 
workshop duiken we nog dieper 
het montageprogramma iMovie in 
en gaan we aan de slag met nieuwe 
technieken zoals voice-overs, split 
screen, beeld in beeld en green 
screen. Geef je snel op via www.
bibliotheekheiloo.nl

 
Voorleesfeestje 
Wo. 1 mei, 14.30 - 15.15 uur

Alle kinderen van 3 tot 7 jaar zijn 
van harte welkom! Met knutselacti-
viteit na het voorlezen.

 
Peuteruurtje 
Elke vrijdag, 10.30 - 11.30 uur

Kom lekker genieten van samen 
lezen én samen spelen tijdens het 
wekelijkse peuteruurtje op de 
jeugdafdeling.

 
Tabletcafé 
Do. 9 mei, 10.30 - 12.00 uur

Tijdens dit tabletcafé kunt u tips 
en trucs leren over uw tablet, of 
ervaringen uitwisselen met ande-
ren. Neemt u gerust uw eigen tablet 
mee! De toegang is vrij.

 
AD(H)D bij volwassenen 
Di. 14 mei, 19.00 - 21.00 uur

AD(H)D komt zowel bij kinderen 
als bij volwassenen voor en heeft 
niet alleen invloed op het leven van 
de persoon in kwestie, maar ook 
op dat van zijn of haar omgeving. 
Wilt u meer weten over AD(H)D bij 
volwassenen, behandelmogelijk-
heden en tips? Kom dan naar deze 
informatieve bijeenkomst. Opgave 
vooraf via www.bibliotheekheiloo.
nl.

 
Hulp bij digitale belasting-
aangifte 
Iedere donderdag t/m 25 april, 
vanaf 14.00 uur

Heeft u een concrete vraag over 
uw belastingaangifte of over een 
toeslag? Kom dan naar het belas-
tingspreekuur. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk (072-5330670 of bij de 
servicebalie).

 
Open Leercentrum 
Elke donderdag 18.30 - 19.45 uur

Getrainde begeleiders helpen bij 
een vraag over taal, maar ook met 
rekenen of computervaardigheden. 
Open inloop.

• Westerweg 250 
• tel. 072-5330670 
• info@bibliotheekheiloo.nl 
• www.bibliotheekheiloo.nl

1e Paasdag Historische 
Vereniging Heiloo

HEILOO - In Huize Nijenburg 
mogen ervaren gidsen van de 
Historische Vereniging u het 
prachtige Huis Nijenburg laten 
zien. De huidige eigenaar, de 
Vereniging Hendrick de Keyser, 
gaf in 2011 toestemming aan 
de Historische Vereniging om 
rondleidingen te geven in het 
gebouw. 

Binnen in het huis ziet u o.a. 
het poppenhuis en bijzonder is 
dat er in de oude keuken koffie 
of thee gedronken wordt. Huis 
Nijenburg, Kennemerstraatweg 278, 
Heiloo. Entree: € 7,50 p.p. (geen 
pin!), inclusief koffie of thee. Tel.: 
06-51718363. Eerste Paasdag 11.00 
uur en 13.30 uur. Het Historisch 
Museum op Landgoed Willibrordus 
heeft een tentoonstelling over 

het ‘Cultuurhistorisch Erfgoed en 
natuurgebied De Die’ met 42 prach-
tige foto’s, gemaakt door de HAF, 
de Heilooër AmateurFotografen. 
Ook worden een aantal oude kaar-
ten met tekst getoond. De film met 
ingesproken tekst zal doorlopend 
vertoond worden en op verzoek zal 
de film, door een drone gemaakt, te 
zien zijn.

Openingstijden van het museum: 
dinsdag 19.00 - 21.00 uur, zater-
dag en zondag 14.00 - 17.00 uur. 
Tweede Paasdag is het museum 
gesloten. Bij beide activiteiten is 
iedereen welkom! De toegang is 
gratis en de koffie staat klaar. Er 
zijn nog 5 kaarten beschikbaar 
voor de toneelvoorstelling ‘Foto’s 
die vervagen’ op 1 mei. gieltjes@ 
kpnmail.nl.

De Die is voor velen een onbekend natuurgebied in Heiloo.
           Foto: Jaap de GraafPasen:  

over dood en leven
Kort gesprek met ds. Hanneke Ruitenbeek

HEILOO - Pasen gaat over dood 
en leven. Een kort gesprek met 
ds. Hanneke Ruitenbeek:

Waar gaat Pasen eigenlijk over?
Laatst zei iemand tegen me: “Ik 

kom met Pasen niet naar de kerk. 
Hoezo, al die liedjes over ‘de dood is 
overwonnen’? Ik zie het niet gebeu-
ren!” Een ander zei juist: “Ik kan 
niet wachten tot het Pasen is. Ik ben 
helemaal klaar met al die verhalen 
over Jezus aan het kruis. Ik luister 
liever naar de Passionen van Bach 
en kijk ‘The Passion’ op tv. Het gaat 
om het leven.”

Ik denk dat beiden aanvoelen 
waar het met Pasen over gaat: over 
dood en leven.

Hoezo?
Pasen is de bron van het chris-

tendom. Het begint op een begraaf-
plaats. Een plek van verdriet en 
gemis. Op paasmorgen gaan vrien-
dinnen van Jezus naar zijn graf. Ze 
zien dat het graf leeg is: Jezus is 

daar niet meer, alleen nog de doe-
ken waarin hij gelegen heeft. Beetje 
bij beetje wordt in de dagen daarop 
duidelijk dat Jezus is opgestaan. 
Zelfs zijn naaste volgelingen begrij-
pen er niets van. En eigenlijk, als 
ik eerlijk ben, snap ik er zelf, twee-
duizend jaar later, ook vaak niet zo 
veel van.

En dat voor een dominee?
In de tijd rond Pasen komen voor 

mij de ernst van de dood en de zoek-
tocht naar de bron van leven aan de 
orde. De dood heeft niet het laatste 
woord. God en Jezus blijven bij ons. 
Ze zijn aanwezig bij de hoogte- en 
dieptepunten in ons leven.

Dat geeft troost, al eeuwenlang. 
Daarom vieren we paasmorgen in 
de kerk op een vrolijke manier. Dus: 
welkom in de Ter Coulsterkerk, 
op paaszondag 21 april om 10.00 
uur. Voor de kleinsten is er crèche 
aanwezig, voor de kinderen van de 
basisschool is er een kinderneven-
dienst.

De Ter Coulsterkerk.         Aangeleverde foto

150e bierproefavond PINT
HEILOO - Het zijn de verborgen 
pareltjes van het verenigingsle-
ven, de maandelijkse bierproef-
avonden van PINT verzorgd 
door dorpsgenoot Frans Ruiter. 
De voorwaarden om deel te 
nemen zijn enige interesse in 
het brede scala aan bierstijlen 
en een beetje avontuurlijk inge-
steld zijn.

De deelnemers verzamelen zich 
in sportcafé Het Vennewater en om 
20.15 uur gaan we naar een eigen 
ruimte om aan de proeverij te begin-
nen. Er heerst een huiskamersfeer 
die wordt versterkt door de zelf 
meegebrachte hapjes voor bij de 
biertjes die komen gaan. Het belooft 
een bijzondere avond te worden. 
Het is namelijk de 150e editie en 
Frans heeft voor deze mijlpaal wat 
extra speciale bieren meegebracht. 
We zijn benieuwd naar wat gaat 
komen.

Veel deelnemers komen regelma-
tig op deze avonden af, waardoor 
de meesten elkaar kennen en dat 
versterkt de ongedwongen sfeer. 

Sommigen waren er zelfs de eerste 
keer al bij! Maar ook als nieuwko-
mer kun je zo aanschuiven want 
de interesse of liefde voor bier ver-
bindt en het eerste gespreksonder-
werp ligt wel voor de hand...

Deze avond is er een brede vari-
eteit aan smaken voorbijgekomen. 
De een nog meer bijzonder dan 
de ander. Biertjes die 18 tot 27 (!) 
jaar over datum nog lekkerder zijn 
geworden. Zo lang kan ik ze niet 
bewaren. Er was een heerlijke, hop-
pige New England IPA met drie 
hopsoorten met een fijne bittere 
nasmaak als inbreng van een van 
de deelnemers. En als afsluiter een 
barley wine van 21% die je drinkt 
als een likeur, zoveel smaak als  
daarin zit. De proeverij zit erop 
en dan doe ik samen met een aan-
tal anderen nog een laatste biertje 
aan de bar om na te praten over 
wat er zojuist allemaal gebeurd is. 
Uiteindelijk verlaat ik de avond met 
een heleboel nieuwe ideeën over 
bier en proeven. Bedankt Frans!

Tekst: Rudolf van Zelst

Onder de bezielende leiding van Frans Ruiter werden er op deze 
150e extra bijzondere biertjes geproefd.                Foto: Rudolf van Zelst
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culturele
agenda

       Heiloovan

Wilt u uw vermelding ook
in de Culturele agenda van
Heiloo terugzien? Dat kan 
voor een bescheiden tarief. 
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de 
Uitkijkpost via het e-mailadres 
verkoop@uitkijkpost.nl

TWEEDE PAASDAG - 
HIGH WINE
MET DEBUSSY EN 

PROKOFJEV 
Cello Sonates gecombineerd met 
mooie wijnen en bijpassende ge-
rechten.

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

22
apr

JUBILEUMCONCERT 
BERGENS SYMFONIE 
ORKEST MET QUIRINE 

VIERSEN ALS SOLISTE. 
Op het programma staan onder meer 
Kol Nidrei van Bruch en Blumine van 
Mahler.  Aanvang 20.15 uur. Kaarten 
via www.bergenssymfonieorkest.nl

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

26
apr

DAISY CORREIA – 
FADO JUBILEUM-
CONCERT - 

10 ANOS DE FADO 
In volle vaart met tram 28 langs de 
fadokroegen in Lissabon.

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

12
mei

MATINEEVOORSTEL-
LING - HOMMAGE 
AAN TOON HERMANS

Matineevoorstelling met liedjes, poë-
zie en verhalen van de onvergetelijke 
TOON HERMANS.

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

15
mei

Opnieuw naar Lourdes?
HEILOO - Weet u dat er veel 
mensen zijn die ‘besmet’ zijn 
met het Lourdes-virus? Nee, ze 
zijn niet ziek, ze hoeven er niet 
voor naar de dokter. Maar ieder 
jaar voelen zij een lichte kriebel 
van binnen, om opnieuw Maria 
in Lourdes op te zoeken. 

Samen met honderden andere 
pelgrims uit heel Nederland die 
aan dezelfde ‘kwaal’ lijden. Het bij-
zondere is, dat ze iedere keer ‘een 
stukje gezonder’ naar huis terug-
keren! Lourdes beleven is als een 
warm bad van onderlinge aandacht 
en zorg voor elkaar. En daar knap je 
als mens behoorlijk van op!

Vorig jaar mocht ik met een klei-
ne groep uit Heiloo en omgeving 
voor vijf dagen mee naar Lourdes. 
Het begon met een prachtige TGV-
treinreis dwars door landelijk 
Frankrijk, om alvast in de stemming 
te komen en om op een ontspan-
nen en gezellige manier kennis te 
maken met alle medereizigers. In 
Lourdes belandden we in een mooi 
hotel aan de oevers van de snelstro-
mende Gave, die dwars door de stad 
stroomt. En vanaf dat moment werd 
ik opgenomen in een grote stroom 
van belangstelling, zorg en echte 
behulpzaamheid voor elkaar! En 
regelmatig plensbuien natuurlijk, 
want Lourdes ligt aan de voet van 

de Pyreneeën en is de stad met de 
meeste neerslag in Frankrijk.

Een plaats waar we samen onder 
de wijde mantel van Maria moch-
ten schuilen en deelnamen aan 
indrukwekkende samenkomsten in 
de kerken. En waar we gezellig iets 
dronken in een van de talrijke café-
tjes in de binnenstad. En natuurlijk 
even heel stil werden uit eerbied en 
dankbaarheid voor al het goede dat 
ons hier in deze week is overkomen. 
Noem het een wonder. Op bezoek 
bij Maria in Lourdes vind ik vooral 
een gezond virus, dat op een won-
derlijke manier al meer dan 100 jaar 
heerst.

Heeft u zin om dit jaar in augus-
tus een weekje met ons mee te 
gaan? De reis is van 17 tot en 
met 23 augustus 2019. We reizen 
wederom comfortabel met de TGV. 
Kijk ook op onze website: www. 
lourdesgroepheiloo.nl voor meer 
informatie. Heeft u vragen of wilt u 
verhalen uit de eerste hand horen? 
Neem dan eens contact op met 
Irma van Loon, 072-5336056, Jan 
IJpelaan, 072-5334828, Loes van 
Noort, 06-23326806 of Liesbeth van 
Zelst, 06-48818568. Zij dragen het 
virus al jarenlang bij zich en voelen 
zich er prima bij!

Tekst: Bill van Schie

Een overzicht van de heiligdommen vanaf het Bretonse Kruis.
             Aangeleverde foto

Verhalenkamer zoekt vrijwilligers
HEILOO - De Verhalenkamer 
Willibrordus ligt samen met 
het VVV-informatiepunt en de 
Landgoedwinkel centraal op 
Landgoed Willibrordus. Op deze 
plek kunnen mensen terecht 
voor landgoedproducten zoals 
de verkoop van kaas, honing 
en thee. Ook het assortiment 
van MindsZ wordt er verkocht. 
Tickets voor de Cultuurkoepel, 
VVV-pasjes, duinkaarten en 
rondleidingen over het landgoed 
kun je hier organiseren.

Met meer dan 5000 bezoekers 
per jaar speelt de Verhalenkamer 
een belangrijke rol in de verdere 
ontwikkeling van het landgoed. 
Het maakt onderdeel uit van het 
museumkwartier samen met 
Historische Vereniging Heiloo, 
museum Baduhenna en het 
Toverlantaarnmuseum.

Tijdens de Landgoederendag op 
zondag 26 mei wordt de tijdlijn in 
de Verhalenkamer aangevuld met 
de geschiedenis van de kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Ook wordt op 

deze dag de verhalenkast heropend, 
een muurschildering onthuld en de 
expositie ‘het geweten’ geopend.

Om al deze mooie activiteiten in 
goede banen te (blijven) leiden, is 
de Verhalenkamer op zoek naar uit-
breiding van het team enthousiaste 
vrijwilligers. Als gastvrouw/-heer 

werk je in principe een dagdeel in 
de week, altijd in duosamenstelling. 
De Verhalenkamer is geopend van 
11.00 tot 16.00 uur van dinsdag tot 
en met zaterdag. Voor meer infor-
matie of aanmelden kunt u contact 
opnemen met Nico Adrichem via 
telefoonnummer 06-22795336 of 
info@verhalenkamerwillibrordus.nl.

Op dit moment wordt er nog hard aan de verhalenkast gewerkt.
             Aangeleverde foto

Shop & Win te gekke prijzen!
HEILOO - Kom lekker paas-
shoppen bij de winkels in het 
Stationscentrum en win! Op 
zaterdag 20 april sta je oog in 
oog met opvallende paasmodel-
len. Zij informeren je over de 
kassabonnenactie waarmee je 
kans maakt op toffe prijzen. De 
actie start 20 april en duurt tot 
10 mei.

Paasmodellen delen uit en  
starten de kassabonnenactie 

Op zaterdag 20 april lopen er 
opvallende paasmodellen door het 
Stationscentrum. Ze delen lekker-
nijen uit en wensen iedereen een 
fijn Pasen. Tegelijkertijd vertellen ze 
over de Shop & Win kassabonnen-
actie die deze dag start.

Uitleg kassabonnenactie 
Consumenten die een aankoop 

hebben gedaan mogen hun kassa-

bon, ongeacht bestedingsbedrag, 
inleveren in een van de actiebrie-
venbussen. Op de achterzijde van 
de kassabon dient men de n.a.w.-
gegevens en het telefoonnummer 
in te vullen. Inleveren van de kas-
sabonnen kan bij Zonneveld Optiek 
& Vomar. Op vrijdag 10 mei worden 
de prijswinnaars gebeld. Op zater-
dag 11 mei is de prijsuitreiking. Wat 
de prijzen zijn houden we nog even 
geheim, maar dat u er blij van wordt 
is een feit!

Zaterdag 11 mei – Pop Up  
High Tea

Naast de prijsuitreiking op zater-
dag 11 mei komt er die dag ook een 
fantastische act naar het winkel-
centrum. Zij lopen rond en zullen 
mensen op ludieke wijze een kopje 
thee aanbieden. Dus doe uw bood-
schappen en geniet van een extra  
smakelijke dag!

De paasmodellen kunnen je zaterdag 20 april alles vertellen over 
de kassabonnenactie.                     Aangeleverde foto

 
HEILOO - Zaterdag 20 april komt 
de paashaas op bezoek in Het 
Hoekstuk. Tussen 10.00 en 16.00 
uur deelt de paashaas namens 
Albert Heijn en Lidl paaseitjes uit 
aan de kinderen. Uiteraard  

 
 
 
staan de ondernemers van Het 
Hoekstuk voor u klaar om u te 
inspireren voor een heerlijk paas-
ontbijt, een luxe brunch of een 
paasdiner. U komt toch ook langs 
voor de paasboodschappen?

Paasboodschappen in Het Hoekstuk

Foto: via Google

HEILOO - Wauw! De woordzoeker in Uitkijkpost van woensdag  
10 april is massaal opgelost. Nooit eerder ontving Uitkijkpost  
zoveel (goede) inzendingen. De prijzen die beschikbaar werden 
gesteld door Bloemen bij Kim, Bakkerij Hoetjes, Moen Opticiens, 
Hotel Zuiderduin, Pilkes Fietsen, Museum Kranenburgh en 
Wereldwinkel Heiloo, vielen blijkbaar goed in de smaak. 

 
De gelukkige prijswinnaars zijn:
 
• Sandra van Bronkhorst -  
 gekleurde wandhanger van Wereldwinkel Heiloo

• Anouk Kraster - waardebon van Moen Opticiens Heiloo

• Ria Staadegaard, Ingrid Pos, Carin Baltus en Leen Keus -  
 een paasbrood van Bakkerij Hoetjes

• Celeste Langedijk -  
 het gevulde fietskrat van Pilkes Fietsen in Castricum

• Antoinette Bontje - paasboeket Bloemen bij Kim

• Lya Willemse - workshop en toegang bij  
 Museum Kranenburgh in Bergen
 
• Annet Bakker - arrangement bowlen & eten bij Hotel Zuiderduin

Alle prijswinnaars hebben inmiddels schriftelijk bericht gehad.

Prijswinnaars woordzoeker
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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

PAASMENU
Selectie van diverse voorjaarsgerechtjes

***
Kalfsbiefstuk met asperges en 
een tarte tatin van sjalotjes

of
Verse vis van de dag

of
Risotto met asperges en pesto

***
Bavarois van advocaat met 

vanille-ijs en slagroom

 Prijs: € 33,50 p.p.

W�  z� n beide 
paasdagen 

geopend vanaf 
12.00 uur 

voor lunch en 
diner.

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

Aspergesoep met Hollandse garnalen  .  .  . € 5 .95

Roerbakasperges 
krieltjes, gerookte zalm, ei,  
Hollandaisesaus en peterselie  .  .  .  .  .  .  .  . € 17 .95

Roerbakasperges
krieltjes, ham, ei, Hollandaisesaus  
en peterselie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17 .95

Lopend chocolade taartje
met vanille-ijs en slagroom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6 .75

MENUPRIJS €27 .95
Kijk voor ons weekmenu op www .tumi .nl

Tumi’s met Pasen

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
PAASMENU 

Proeverij van asperges
**

Gebraden lamslende met  
crème van doperwten,  

geroosterde zoete aardappel 
en jus met rode paprika

**
Frambozen cheesecake met 
een chocoladesoesje gevuld 

met Zwitserse room

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

PAASDAG 
BRUNCH
2e Paasdag  

nog enkele tafels

C R E Ë E R H E T

T H U I S
v a n  u w  d r o m e n  

makelaarsontwikkeling

Kuyper en Blom makelaars 
072 - 532 24 20

Rietveld makelaars
072 - 505 14 64

4  V R I J E  K AV E L S  I N  D E  V E R KO O P
Westererf in Heiloo biedt u 4 zeer ruime kavels in plangebied 
Zuiderloo. De ruime kavels (variërend van 567 tot 903 m2)
geven u de mogelijkheid om het thuis van uw dromen te creëren.

Meer info:
Bekijk onze website of bel één van de makelaars. 

W E S T E R E R F. N L
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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?

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

Voor koffi e, lunch, borrel en diner.

Eten en 
drinken 
op het plein

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

Vier Pasen 
bij Plaza Cinco
EERSTE EN TWEEDE PAASDAG 

kunt u bij ons genieten van een uitgebreide 
paaslunch en ‘s avonds serveren wij  onze heer-
lijke gerechten van de vernieuwde dinerkaart.

Of kies voor het gemak van Plaza thuisgemak. 
Beide dagen kunt u ook onze gerechten

thuis laten bezorgen.

Wij wensen 
iedereen 

hele gezellige 
paasdagen

ELKE WEEK 
HET LAATSTE NIEUWS

DE MOOISTE
AANBIEDINGEN

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

MISSCHIEN WEL  
IETS TEVEEL…
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Openingstijden

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Haagbeuk 48, plaatsen erfafschei-

dingen, ontvangstdatum 10 april 
2019, WABO1900637;

-  Havercamplaan 17, verbreden uit-
weg, ontvangstdatum 6 april 2019 
(WABO1900603);

-  Kennemerstraatweg 210, plaatsen 
berging in de voortuin, ontvangstda-
tum 3 april 2019 (WABO1900580); 

-  Lijsterbes 52, maken erfafschei-
ding, ontvangstdatum 7 april 2019 
(WABO1900608);

-  Lijsterbes 64, bouwen veranda, 
ontvangstdatum 9 april 2019 
(WABO1900628);

-  Melcolaan 21, verplaatsen uit-
weg, ontvangstdatum 7 april 2019 
(WABO1900606);

-  Van der Feen de Lilleweg/hoek 
Dokterslaan, kappen kastanje in het 
gazon, ontvangstdatum 5 april 2019 
(WABO1900589);

-  Vrieswijk 197, aanleggen uit-
weg, ontvangstdatum 5 april 2019 
(WABO1900624).

Verleende vergunningen
-  Mariënstein 184, aanleggen 

uitweg, verzonden 8 april 2019 
(WABO1900303);

-  Obriglaan 57, bouwen berging en 
aanleggen uitweg, verzonden 8 april 
2019 (WABO1900397);

-  Vennewatersweg 12, aanleggen 
uitweg, verzonden 8 april 2019 
(WABO1900307).

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

Vergunning niet vereist
-  Wentholtlaan 20, veranderen 

achtergevel woning (raamko-
zijn), verzonden 11 april 2019 
(WABO1900582);

-  Westerweg 280, realiseren 
poort, verzonden 8 april 2019, 
(WABO1900372).

Verkiezingen 2019: 

Bedankt voor uw stem! Mogen we 
weer op u rekenen? 
De verkiezingen van 20 maart zijn 
pas net achter de rug en de volgende 
staan al weer voor de deur: de verkie-
zingen voor Nederlandse leden in het 
Europees Parlement, op donderdag 23 
mei. Dan mag u – als u kiesgerechtigd 
bent - uw stem uitbrengen op de 29 
leden uit Nederland die verkiesbaar 
zijn voor het Europees Parlement. In 
totaal heeft het Europees Parlement 
705 leden. 

Wilt u alvast (beter) weten wat het 
Europees Parlement doet? U leest het 
hier: http://www.europarl.europa.eu/
thenetherlands/nl/

Bent u op 23 mei niet in de gelegen-
heid om zelf te stemmen? Vraagt u 
dan een schriftelijke volmacht aan. 
Dat kan nu al. U vindt het formulier op 
onze website: www.heiloo.nl/verkiezin-
gen2019. 
Opnieuw hopen we op een mooi 
opkomstpercentage. Mogen we ook u 
weer begroeten in een van onze stem-
bureaus? 

Koningsdag - Vrijmarkt 

Op vrijdag 27 april organiseert de 
gemeente Heiloo van 09:00 uur tot 
12:00 uur een vrijmarkt op het plein 
bij Winkelhof ‘t Loo. Iedereen, jong en 
oud, kan aan de vrijmarkt deelnemen. 
Commerciële handelaren worden niet 
toegelaten. Onze toezichthouders con-
troleren daar streng op.

Degenen die op de markt willen staan, 
kunnen een mooie plek uitzoeken 
om hun spullen van zolder, uit de 
schuur of uit hun kamer uit te stal-
len. Deelnemers kunnen ook gewoon 
muziek komen maken of hun zelfge-
maakte werkjes verkopen.

Opruimen
Om 12:00 uur is de vrijmarkt afgelo-
pen en wij willen iedereen erop attent 
maken dat er geen rommel achtergela-
ten mag worden. Deelnemers moeten 
zelf de overgebleven spullen en afval 
mee naar huis te nemen of opruimen in 
de aanwezige grote huisvuilwagen.

Toezicht
Tijdens de vrijmarkt is er een toezicht 
aanwezig om alles in goede banen 
te leiden en als aanspreekpunt voor 
vragen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met de 
heer A. Lucas medewerker vergun-
ningverlening, hij is bereikbaar via het 
algemeen nummer 072 535 66 66. Of 
stuur een e-mail naar info@heiloo.nl.

VerkiezingenEvenementen

Bouwen en wonen

Openingstijden gemeentehuis en 
afvalbrengstation rond Pasen en 
Koningsdag

Het afvalbrengstation, publieksbalies 
en gemeentehuis zijn gesloten op:
•  Goede Vrijdag:

vrijdag 19 april 2019
•  Tweede Paasdag: 

maandag 22 april 2019
•  Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Alleen voor spoedvragen kun je 
ons die dagen bellen. 
Let op: het afvalbrengstation is wél 
open op zaterdag 20 april. 
Let op: op Goede Vrijdag, 19 april, 
gaat de afvalinzameling door.

Burenconflict? Schakel 
Buurtbemiddeling in!

Het is belangrijk dat u zich als 
bewoner veilig voelt. Ook in uw 
buurt. Geluidsoverlast, ruzie om een 
parkeerplek, pesterijen, intimidatie, 
onenigheid over bijvoorbeeld de tuin? 
Buurtbemiddelaars kunnen helpen.  

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilli-
gers die ingeschakeld kunnen worden 
om problemen tussen buren naar 
tevredenheid te helpen oplossen.
Werkwijze van buurtbemiddeling
Als u hulp vraagt van buurtbemid-
deling, dan komen twee opgeleide 

vrijwillige bemiddelaars op bezoek. Zij 
luisteren naar het verhaal van beide 
buren, geven geen oordeel en zijn 
onpartijdig. Onder begeleiding van 
bemiddelaars volgt een gezamenlijk 
gesprek om tot oplossingen te komen.

Bemiddeling nodig?
U kunt hiervoor contact opnemen met 
De Bemiddelingskamer. De contact-
gegevens en meer informatie vindt u 
via www.debemiddelingskamer.nl. 

Mededelingen

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 
bezwaarschrift zet u uw naam, 
adres en handtekening, datum, 
omschrijving van het besluit en 
reden waarom u het niet eens 
bent met het besluit. Het bezwaar-
schrift stuurt u naar degene die 
het besluit heeft genomen: bur-
gemeester of burgemeester en 
wethouders, Postbus 1, 1850 AA 
Heiloo. Dit staat vermeld in de 
tekst over het besluit. U kunt de 
besluiten vinden op officielebe-
kendmakingen.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 griffierecht.

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

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

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

Openingstijden:
ma t/m vrij: 9:00 t/m 18:00 uur
zat: 8:00 t/m 17:00 uur

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

2e PAASDAG OPEN!  Van 10 tot 16 uur

Volop perkplanten, vaste planten,
hanging baskets, potgrond, potterie,
opgemaakte bakken, etc.

 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 

VERHUIZINGS LEEGVERKOOP 
 maandag t /m zaterdag van 11-16 uur. 2e Paasdag open

Paasbrunch bij Gastrobar Septem!

Op 1e en 2e paasdag kunt u bij ons komen genieten van 
culinaire paascreaties in een modern jasje! De brunch wordt 

uitgeserveerd in meerdere gangen. Ook is er een paasmenu voor 
de kids. Bekijk onze paasbrunch op onze website en reserveer snel.

De paasbrunch is inclusief koffie, thee, 
zuivel en sappen en is E 39,50 p.p.

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

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

Gastrobar Septem
Geesterweg 1C, 

1921 NV Akersloot

www.heiloo.nl

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heiloo maken ter uitvoering van de Wet milieu-
beheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van 
deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
•  Stichting GGZ Noord-Holland Noord, nabij 

Bullaan 2 (1851VW) te Heiloo, het uitbreiden 
van het bedrijf door het overkappen van de 
bestaande houtopslag en kloofmachines;

•  Kennemer Wonen, Schuine Hondsbosschelaan 
45 (1851HN) te Heiloo, het oprichten van het 
bedrijf Kennemer Wonen voor de verhuur, ver-
koop en bouwen van woningen, tevens is de 
melding het beëindigen van de inrichting gele-
gen aan  Hertog Aalbrechtweg 18 te Alkmaar;

•  Ultrapharma B.V., De Droogmakerij 12 

(1851LX) te Heiloo, het oprichten van het 
bedrijf voor verhandeling van appendages en 
toebehoren voor de industrie;

•  Liander N.V., Kennemerstraatweg 460 
(1851NG) te Heiloo, het vervangen van een 
gasstation.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld 
waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten 
voldoen. Deze voorschriften richten zich op de 
bescherming van het milieu. Wij controleren deze 
bedrijven periodiek op de naleving van deze voor-
schriften.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-102 
1300.

Afval en milieu

 

 

 

Gasterij Nieuw Westert wordt herbouwd na brand
EGMOND - BINNEN - Het is 
ondertussen alweer een paar 
maanden geleden dat een ver-
woestende brand Gasterij Nieuw 
Westert in de as heeft gelegd. 
Een trieste aanblik is alles wat 
er is overgebleven van de monu-
mentale duinboerderij. Ondanks 
dat er op locatie weinig lijkt te 
gebeuren, wordt er achter de 
schermen hard gewerkt aan de 
herbouw van Gasterij Nieuw 
Westert. Dat de monumentale 
duinboerderij terugkomt, dat is 
een feit!

Na de verwoestende brand in de 
nacht van 4 op 5 januari, is er veel 
gebeurd rondom Gasterij Nieuw 
Westert. Voornamelijk achter de 
schermen is hard gewerkt aan een 
snelle herbouw. Na veel gesprekken 
met de betrokken partijen, kan er 
nu, na drie maanden, gesteld wor-
den dat Gasterij Nieuw Westert her-
bouwd zal worden. Op dit moment 
wordt er gekeken naar geschikte 
partners om het hele proces van 
herbouwen soepel te laten verlopen.

Het is nog lastig om iets te zeggen 
over een tijdsplan van de herbouw. 
Wat wel zeker is, is dat de Westert 
in ‘oude’ glorie wordt hersteld. Het 

aangezicht blijft hetzelfde en de 
gezellige inrichting wordt ook zeker 
teruggebracht. Er zal zoveel moge-
lijk gebruik worden gemaakt van 
de oude details die nog overgeble-
ven zijn. Ook doet Gasterij Nieuw 
Westert er alles aan om het hechte 
team te behouden. Een groot deel 

van de medewerkers is momenteel 
ondergebracht bij de zusterbedrij-
ven Strandpaviljoen Zeezicht in 
Castricum aan Zee, Nautilus aan 
Zee in Egmond aan Zee en Grand 
Café van Ruysdael in Heemskerk. 
Via deze weg wil het team nogmaals 
iedereen bedanken voor de mooie 

bemoedigende berichten en de fijne 
reacties. Wilt u op de hoogte blijven 
van de voortgang van de herbouw, 
volg dan www.nieuwwestert.nl 
en de Facebookpagina van Nieuw 
Westert.

Het vertrouwde aangezicht blijft behouden bij de herbouw van de gasterij.          Aangeleverde foto 

 
 
 
 
EGMOND-BINNEN - De 
voorbereidingen voor de 
49ste grote rommelmarkt van 
Muziekvereniging Eensgezindheid 
op 25 mei in Egmond-Binnen zijn 
in volle gang.

Er komen nog twee ophaaldagen: 
op 20 april en 11 mei. Op deze 
dagen kunnen inwoners van de 
gemeente Bergen en Heiloo hun 
spullen beschikbaar stellen aan 
de ophaaldienst van de vereni-
ging. Alles wat nog bruikbaar is is 
welkom. Een telefoontje of e-mail 
naar een van de adressen die hier-
onder vermeld staan, is genoeg 
om ervoor te zorgen dat de spul-
len worden opgehaald. Tillen en 
sjouwen doen de medewerkers 
van de rommelmarkt. De rommel-
markt is bestemd om de kosten 
van de muziekopleiding te kun-
nen bekostigen, de instrumenten 
te kunnen vernieuwen en unifor-
men te kunnen aanschaffen.

Het aanbieden van spullen kan 
bij Piet Apeldoorn - 5061324, 
Vincent Pepping – 5065601 of 
Piet Zonneveld - 5065517. U kunt 
tevens een e-mail sturen naar 
info@eensgezindheidegmond.nl.

Rommelmarkt



www.ambiance.nl/zonluik

 Zonwering
   Markiezen
  Raamdecoratie
  Rolluiken
 Garagedeuren

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

Bezoek onze 
inspirerende 
showroom!

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

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

Houdt u van de gezelligheid van een landelijke keuken? 

In onze collectie hebben we uitgebreide mogelijkheden in materiaal, kleur, 

fronten en grepen. Geef uw keuken de warme sfeer die past bij u en uw huis. 

Ook voor kleine(re) keukens of een beperkt(er) budget kunnen wij keukens 

realiseren. Kom eens kijken naar onze Gewoon Toon collectie voor een 

warme en sfeervolle keuken.

WARMTE & SFEER

Hasselaarsweg 21  Heerhugowaard 
Tel. 072 - 5714108 

www.antduijnkeukens.nl 

DUURZAAM EN SFEERVOL VERWARMEN?

WIJ INFORMEREN U GRAAG!

haardencentrum | alkmaar
Wolvenkoog 5  |  Alkmaar  |  www.haardencentrumalkmaar.nl

Bespaar 
energie: 
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 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Wat is jouw favoriete 
woontrend?

Handige tips

Deze 4 aanpassingen maken 
je huis meteen veel 

meer waard

Duurzaam 
wonen 
doe je 

zo 

Even binnenkijken
Een kleine badkamer inrichten:
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Ideeën genoeg

www.schuurmankeukens.nl

Exclusief              en             dealer in Alkmaar

Fluorietweg 29, 1812 RR Alkmaar, tel. 072 541 23 03

om een of twee dakkapellen op de zolderverdie-
ping te plaatsen. Hiermee win je serieuze vierkan-
te meters en je hebt er voor een redelijke prijs een 
� inke extra kamer bij.
Maar het kan ook zijn dat je een grotere woonka-
mer wilt. Dan is een aanbouw the way to go. Een 
aanbouw kan aan de achterzijde van je huis, maar 
natuurlijk ook aan de voor- of zijkant. Net wat jij � j-
ner vindt en wat de situatie toelaat. En vergeet niet 
even bij je gemeente te checken hoeveel grond je 
nog mag bebouwen op je perceel.

 3   Veranda of overkapping
Vind je een aanbouw een te grote verbouwing 
of investering? Dan is een veranda misschien wel 
wat voor jou! Een veranda aan de achterkant van 
je huis geeft ook direct een ruimtelijker e� ect. En 
daar komt bij dat je het hele jaar door kunt genie-
ten van je tuin: je zit tenslotte altijd lekker droog en 
beschut. En op frisse dagen steek je gewoon een 
gezellig en warm haardvuurtje aan.
Een veranda kost aanzienlijk minder dan een aan-
bouw, maar het zorgt ook voor een waardever-
meerdering van je huis. Want wie ziet zichzelf nou 
niet onder zo’n prachtige veranda zitten op een 
zwoele zomeravond?

      
       

4  Kunststof kozijnen
De tijd van saaie en té witte kunststof kozijnen is 
voorbij. Kunststof kun je tegenwoordig namelijk in 
maar liefst honderdvijftig verschillende trendkleu-
ren krijgen. En je kunt het niet van echt hout meer 
onderscheiden, want de kozijnen hebben tegen-
woordig een prachtige houtnerf. Dus hip en mo-
dern of landelijk klassiek, het kan tegenwoordig al-
lemaal.
Voor kunststof kozijnen betaal je gemiddeld een 
derde meer dan voor houten kozijnen. Maar het 
is de investering dan ook meer dan waard. Kunst-
stof gaat namelijk veel langer mee, vraagt niet om 
tussentijdse schilderbeurten en kun je zelf makke-
lijk onderhouden. Een echte waardevermeerde-
ring dus.

Geld lenen: hypotheek of persoonlijke lening?
Als je overwaarde hebt op je woning, kun je bij de 
bank over het algemeen extra lenen bij je hypo-
theek. Meestal is dat in de vorm van een bouwde-
pot. Maar als je geen overwaarde hebt, kun je bij 
de bank niet terecht. Heeft jouw huis geen over-
waarde? Dan kun je kiezen voor een persoonlijke 
lening naast je hypotheek. Zo’n lening heeft twee 
voordelen. 1: de looptijd van zo’n lening is korter, 
waardoor je de lening sneller a� ost. 2: als je de le-
ning gebruikt voor verbouwing of onderhoud aan 
je huis, dan is de rente aftrekbaar in Box 1.

Verbouwen kan heel waardevol zijn
Je huis verbouwen hoeft dus niet per se alleen 
maar geld te kosten. Integendeel. Zinvolle verbou-
wingen en verbeteringen zijn vaak een heel waar-
devolle investering voor de toekomst. Leuk: je 
kunt er zelf meteen al van genieten!

BRON: Tekst & foto’s  WONEN.nl

Deze 4 aanpassingen 
maken je huis meteen 
veel meer waard

 1  Nieuwe keuken
Je brengt veel tijd door in je keuken: je ontbijt en 
kookt er en in de gemiddelde woonkeuken wordt 
ook gezellig gegeten en geborreld. De keuken is 
dus een belangrijke plek in huis en die mag gezien 
worden.
Daarbij is een keuken een optische waardever-
meerdering van je huis. Een frisse en moderne 
keuken zorgt er immers voor dat je huis de uit-
straling heeft waar potentiele kopers naar op 
zoek zijn - je raadt het al - modern en fris. En dat 
wil iedereen toch? Hou hem overigens vooral neu-
traal qua kleur, want dan past hij bij ieders smaak.

 2  Aanbouw of dakkapel
De meeste mensen kopen een huis als ze gaan sa-
menwonen. Gezellig, maar vooral slim:  een huis 
kopen is namelijk een prima investering. Na een 
paar jaar kiezen de meeste huizenbezitters voor 
een gezin en komen er een of meer kinderen. Het 
huis dat zo � jn was voor zijn tweetjes, kan dan in-
eens te klein worden. Je kunt dan natuurlijk over-
wegen om te verhuizen, maar je kunt er ook voor 
kiezen om extra ruimte te creëren.
Wil je meer slaapkamers? Dan kun je ervoor kiezen 

en verbouwing aan je huis hoeft niet 
altijd noodzakelijk te zijn, soms wil 
je gewoon wat nieuws. En laat dat 
nu een heel slimme investering zijn.
Investeren in je eigen koophuis is ei-
genlijk altijd een goed idee. Er komt 
namelijk uiteindelijk een moment 
- je gaat zelf verhuizen of je laat je 
woning na aan je kinderen - dat het 
verkocht wordt. En als je huis ruim is 
en ook nog eens goed onderhouden, 
brengt het de investering altijd weer 
dubbel en dwars op. En al helemaal 
in deze tijd! 

Deze aanpassingen vermeerderen 
de waarde van je huis
Natuurlijk is het altijd belangrijk 
dat je huis er fris en verzorgd uitziet. 
Maar sommige aanpassingen zor-
gen er meteen voor dat je huis meer 
waard wordt. Ofwel: je verdient je 
investering uiteindelijk gewoon 
weer terug. En dat is natuurlijk � jn, 
want je verdient geld terwijl je zelf 
ondertussen geniet van je heerlijke 
vernieuwde huis.
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Witte Uitgeest is op zoek naar een nieuwe collega! 
Witte Uitgeest is gevestigd aan de Middelweg in Uitgeest en bestaat 
inmiddels ruim 90 jaar. 
Wij zoeken een nieuwe medewerker die klantvriendelijkheid hoog in 
het vaandel heeft staan met de volgende eigenschappen

●	 Woonachtig in omgeving Uitgeest
●	 Allround inzetbaar voor: dakgoten, dakbedekking, cv-ketels, 
 sanitair, cv-ketel reparatie en onderhoud, ontstoppen van riolering
● Geen “9 tot 5 mentaliteit”
● Zelfstandig en accuraat kunnen werken
● Ervaring in burgerwerk
● In bezit van rijbewijs B
● Leeftijd (bij voorkeur) tussen 25 en 55 jaar

Wat biedt Witte Uitgeest jou:
● Een leuk en persoonlijk bedrijf midden in het dorp 
● Werk voornamelijk voor particulieren
● Gevarieerd werk
● Goede en gezellige werksfeer
● Professioneel gereedschap
● Bedrijfsauto
● Goed salaris

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Laat het ons weten en stuur een mail met motivatie en je cv naar: 
info@witteuitgeest.nl of kom langs.

Middelweg 46-48
Telefoon 0251 - 312490
e-mail: info@witteuitgeest.nl 
www.witteuitgeest.nl

Plameco vakbedrijf Martens & de Boer
De Trompet 2182 1967 DC Heemskerk 0251 745 080
Wij zijn geopend op maandag t/m donderdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

BRENGT U EENS EEN BEZOEKJE AAN ONZE SHOWROOM
EN LAAT U UITVOERIG VOORLICHTEN ONDER HET GENOT VAN EEN 

KOPJE KOFFIE MET EEN KLEINE VERSNAPERING OVER DE VELE MOGELIJKHEDEN 
VAN DIT UNIEKE EN BEPROEFDE PLAMECO SYSTEEM.

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

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

•  Geschikt voor iedere ruimte, zowel binnen als buiten

• Brandveilig

• Met foto’s te bedrukken

•  Perfect om de akoestiek te verbeteren

•  Ideaal om verlichting te kunnen optimaliseren

•  Uit te voeren met sierlijsten van klassiek tot modern

EEN NIEUW 
PLAFOND
IN 1 DAG!

WIE JARIG IS TRAKTEERT! 
DE GEHELE MAAND APRIL 

15% KORTING OP DE 
GEHELE COLLECTIE!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting 
Akoestiek • Schimmelwerend

Plameco 
Plafonds 

Heemskerk 
bestaat 
5 jaar!

Lelijke vochtplekken?
Lekdetectie biedt uitkomst!

Deze vochtplekken zijn te herkennen aan hun 
gele, soms lichtbruine kleur. Op deze plekken 
ontstaan na verloop van tijd schimmelplekken. 
De schimmels kunnen zelfs wanneer je ze niet 
aanraakt voor een aantasting van je weerstand 
zorgen. Er zullen namelijk altijd schimmelspo-
ren in de lucht hangen. Wanneer je deze in-
ademt, kan dat je weerstand verslechteren. Re-
den genoeg om de vochtplekken in een vroeg 
stadium aan te pakken. Een lekdetectie kan de 
uitkomst bieden bij het oplossen van vochtpro-
blemen binnen je woning. 

Oorzaak van vochtplekken binnen je woning
Vochtplekken kunnen verschillende oorzaken 
hebben. Zo kan er sprake zijn van doorslaand- 
of optrekkend vocht. Bij doorslaand vocht trekt 
het vocht van je buitenmuur in de binnenmuur, 
om hier vervolgens vochtplekken te veroorza-
ken. In het geval van optrekkend vocht komt 
het vocht via de fundering van je woning om-
hoog. Naast doorslaand- en optrekkend vocht 
kan er sprake zijn van lekkages. Hierbij sijpelt 
het vocht bijvoorbeeld via een kapotte dakbe-
dekking naar binnen, of trekt het vanuit de lek-
kende leidingen in vloeren en muren. Naarma-
te de hoeveelheid vocht in muren toeneemt, zal 
ook de vochtplek zich uitbreiden. 

Lekdetectie voorkomt onnodig hak- en 
breekwerk
Door voor het laten uitvoeren van een lekde-
tectie te kiezen, is de kans op onnodig hak- en 
breekwerk minimaal. Bij een lekdetectie worden 
verschillende hulpmiddelen gebruikt, waarmee 
de bron van de lekkage kan worden achter-
haald. Denk bijvoorbeeld aan een thermogra� -
sche camera. Een ideaal hulpmiddel om een lek-
kage rond warmwaterleidingen op te sporen. In 
het geval van koude waterleidingen kunnen ul-
trasone trillingen helpen bij het opsporen van 
een lekkage. Naast de thermogra� sche camera 

en ultrasone trillingen zijn er tal van andere mo-
gelijkheden om tot de bron van een lekkage te 
kunnen komen.

Professionele organisatie inschakelen voor 
hulp
Het achterhalen van de bron van een lekkage 
hoef je niet zelf te doen. Er zijn verschillende 
professionele organisaties, die een lekdetectie 
voor je uit kunnen voeren. In het rapport wordt 
heel nauwkeurig beschreven waar de bron van 
de lekkage zich bevindt. Je kunt het rapport 
vervolgens aan een loodgietersbedrijf geven, 
om de lekkage op te laten lossen. In veel geval-
len zal de specialist op het gebied van lekdetec-
ties dit niet voor je doen.

BRON: Tekst & foto WONEN.nl
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Een wereld van rust & ontspanning 
Wij willen u graag ontzorgen, zodat u kunt beginnen met ontspannen!

Zowel nieuw als gebruikt!

Hydrotherapie 
Meer dan een gevoel: de kwaliteit van de hot tub-therapie geneest. Een warm-
watermassage kan een herstellende, therapeutische ervaring zijn. Sinds de oud-
heid hebben mensen over de hele wereld de genezende eigenschappen van 
heet water herkend. Tegenwoordig herkennen mensen de voordelen van een 
bubbelbad. De beste bubbelbaden, zoals die van Sundance, kunnen gezond-
heid en welzijn bevorderen met hydrotherapie.

Sleutelelementen van Hydrotherapie
In een spa worden warmte, drijfvermogen en massage gecombineerd om 
hydrotherapie te creëren. De warmte verwijdt de bloedvaten om de bloed-
toevoer naar pijnlijk of beschadigd weefsel te vergroten. Het drijfvermogen 
vermindert het lichaamsgewicht met 90%, waardoor de druk op gewrichten 
en spieren wordt verlicht. En massage voert de ultieme spa-missie uit, ontspant 
spieren en verlicht de druk op de zenuwen. Het stimuleert ook de bloedsom-
loop en versnelt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam. 

Met een combinatie van krachtige jets en geavanceerde stoel-
ontwerpen, verplaatsen Sundance®-spa’s water op nieuwe ma-
nieren, met de volgende positieve voordelen voor de hot tub:
• Minder stress
• Beter slapen
• Verlichting van spierpijn
• Minder symptomen van artritis en rugpijn

Hot tub-therapie werkt. Zit in een Sundance®-spa, pas de jetfl ow 
aan en voel verbluffende resultaten; een gevoel van rust en troost; 
pijnstilling; verjonging en verhoogde energie.

HotSpring Sovereign silver
Nieuwprijs €18950,-

€5999,-  (gebruikt)
Inclusief:
• Nieuwe cover Sunstrong 
• 1 jaar garantie
• Installatie

Sundance Optima silver
Nieuwprijs €21950,-

€8499,- (gebruikt)
Inclusief:
• Nieuwe cover Sunstrong 
• 1 jaar garantie
• Installatie

De meeste mensen hebben een woning met een vrij kleine badkamer

6 handige tips
Voor een inloopdouche, een ligbad, grote wastafel én een toilet is de 
ruimte meestal echt te krap. Je bent dus genoodzaakt om keuzes te 
maken en slimme oplossingen te zoeken. In eerste instantie kan dit 
best een uitdaging zijn, maar met een beetje hulp ben je al snel goed 
op weg. Wij zetten 6-handige tips voor je op een rij!

1. Laat een glazen douchewand plaatsen
Een glazen douchewand laat de badkamer optisch groter lijken. Ze-
ker als je kiest voor een ruime inloopdouche waarbij de vloer hele-
maal doorloopt. Is een ligbad voor jou echt onmisbaar? Ga dan voor 
een bad met douchegedeelte. Hier kun je ook een glazen douche-
scherm op laten plaatsen. Vergeet daarnaast niet om een moderne 
thermostaatkraan te kopen waar je een lange doucheslang op kunt 
aansluiten. Zo kun je toch aangenaam douchen in de badkuip.

2. Kies voor compacte badkamermeubels
Bij een kleine badkamer is het belangrijk om te kiezen voor com-
pacte meubels. De kasten moeten zo min mogelijk ruimte innemen, 
maar toch genoeg opbergruimte hebben. Vaak zijn hangende bad-
kamermeubels een goede keuze. Een wastafelmeubel zonder po-
ten ziet er veel ruimtelijker uit. Een open kast met brede planken is 
daarnaast een handige toevoeging. Kijk eens naar alle mooie opties 
van het merk Villeroy & Boch. Deze badkamermeubels zijn stijlvol en 
praktisch tegelijk.

3. Maak gebruik van lichte kleuren
Lichte kleuren laten een kleine badkamer een stuk groter lijken. Dit is 
dus een hele eenvoudige truc voor een ruimtelijk resultaat. Geef niet 
alleen de muren een lichte kleur, maar kies ook voor badkamermeu-
bels en sanitair in een lichte tint. Voeg eventueel kleine donkere ac-
cessoires toe voor een sfeervol e� ect.

4. Kies de juiste badkamervloer
Kies bij voorkeur voor een lichtgrijze badkamervloer met een strak 
uiterlijk. Kleine mozaïektegels ogen erg druk en laten de ruimte juist 
kleiner lijken. Hoe groter de badkamertegels zijn, hoe ruimtelijker 
het eruit ziet. Een naadloze gietvloer of betonvloer is natuurlijk ook 
een geweldige optie.

Een kleine badkamer inrichten:

5. Zorg voor goede verlichting
Een hele lichte kamer oogt automatisch een 
stuk groter. Zorg er daarom voor dat er ge-
noeg daglicht binnen kan komen via de ra-
men. Laat eventueel extra grote ramen of 
een lichtkoepel plaatsen voor een optimaal 
resultaat. Investeer daarnaast in goede bad-
kamerverlichting voor in het plafond en bo-
ven de wastafel.

6. Hang een grote spiegel op
Een spiegel is onmisbaar in de badka-
mer. Hoewel je geneigd bent om te kie-
zen voor een kleine variant, kun je het be-
ter groots aanpakken. Hoe groter de spie-
gel, hoe ruimtelijker je badkamer lijkt. Zoek 
een badkamerspiegel zonder frame voor 
het beste e� ect.

BRON: Tekst en foto’s WONEN.nl 
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A.      Witte Paal 227 - Schagen

T.      +31(0) 224 - 212 827

E.      info@klitsieparket.nl

A. Witte Paal 227 - Schagen
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Specialist in sfeervolle vloeren
SINDS
1977

Schagen

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

Bison Poly Max en Silicone Kit
Extra voordelige duoverpakking. 

Polymax High Tack 
van € 24,98 voor  € 19,49  OP = OP
,

Silicone Kit Sanitair

van € 19,78 voor € 14,84  OP = OP
,

*Tevens tegenwoordig Beta Tools dealer!!

Beitsen - lakken - of gespoten in een 
duurzame coating in elk gewenste kleur!

Lamoraalweg 69, Egmond a/d Hoef, 072-5064133
(onderdeel van haardenspecialist de Schouw)

MEUBELSPUITERIJ 
‘DE SCHOUW’

UW MEUBELS  EN  KEUKENFRONTEN 
(OOK ALS DE FOLIE LOSLAAT)

WEER ALS NIEUW!!!
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Een goed hoofdkussen is hoofdzaak!

LIMMEN - Het belang van een goed bed is bij de meeste mensen wel 
bekend. Goed slapen laat u immers overdag beter presteren. Waar men 
vaak niet (genoeg) over nadenkt is het belang van een goed hoofdkussen. 
Traditionele hoofdkussens ondersteunen vaak op de verkeerde plaats. 
Daardoor ontstaat tijdens de slaap een te sterke belasting van uw hals- en 
borstwervels. Ook de hoogte van het kussen kan pijnlijke schouders, nek-
klachten of andere ongemakken veroorzaken.

Sluit uw hoofdkussen wel aan op uw persoonlijke behoeften? Zelfs ‘spe-
ciale’ hoofdkussens dwingen uw hoofd en hals nog in een bepaalde stand. 
Het beste hoofdkussen is afgestemd op uw individuele maten en wensen 
Hierbij is de combinatie van 1. uzelf, 2. uw matras en 3. uw bodem van 
groot belang. Om in de juiste houding te liggen dient men met deze 3 facto-
ren rekening te houden. Klanten die een nieuw slaapsysteem of een nieuw 
matras kopen, kunnen wij uiteraard goed adviseren over het juiste kussen. 
Wij weten immers op wat voor bed u slaapt. Maar ook als uw bed niet 
nieuw is kunnen wij u helpen met het vinden van het juiste kussen. U zult 
versteld staan over het verschil wat een goed kussen kan maken.

Wij willen graag van u weten op wat voor bed u slaapt en wat uw slaap-
houding is. Dan gaan we samen in de winkel de kussens proberen op een 
bed dat het dichtst bij het comfort van uw bed thuis komt. Grote kans 
overigens dat wij uw matras in ons assortiment hebben, als uw slaapspeci-
alist in de regio hebben wij een zeer uitgebreid assortiment matrassen van 
allerlei merken.

Na het proberen in onze winkel gaat het echte testen bij u thuis begin-
nen. Het kussen dat wij u adviseren krijgt u mee naar huis om dit een 
aantal nachten thuis te testen. Niet even voelen en proberen in de winkel 
dus, maar echt thuis testen. Best kans dat u even moet wennen, u ervaart 
ondersteuning en comfort op een compleet andere manier. Vaak wordt 
dit direct als prettig ervaren maar het komt ook voor dat u uw spieren iets 
meer tijd moet gunnen om deze ondersteuning als prettig te ervaren. En 
mocht u na een aantal nachten nog niet lekker slapen dan gaan we samen 
in de winkel aan de hand van uw feedback het juiste kussen uitzoeken. 
Uiteraard gaat u dit kussen ook weer eerst thuis testen voordat u daadwer-
kelijk tot de aanschaf van het kussen overgaat.

Geen stapel kussens meer op zolder, geen investeringen in dure kussens 
die toch niet geschikt blijken, geen risico, alleen maar lekker slapen! 
Tijdens de kussenmaand april krijgt u bij het vrijblijvend testen van een 
hoofdkussen een molton kussensloop cadeau! Kom naar onze winkel, wij 
hebben uw kussen! Slaapkenner Lute, Rijksweg 108 Limmen  
www.slaapkennerlute.nl 072-505 14 54.

Hilarische polderwestern over de onder-
gang van Dirk Scheringa en zijn DSB bank
EGMOND AAN ZEE - Dikkie de 
Kid is de nieuwe voorstelling 
waarmee Theatergroep Horizon 
in mei in De Vest op de planken 
staat. De acteurs komen hoofd-
zakelijk uit Heiloo, Egmond en 
Alkmaar. Hoofdrolspelers David 
Sealtiel en Jozefien Stam komen 
respectievelijk uit Kolhorn en 
Schagen.

Dikkie de Kid is een komische 
musical over de ondergang van Dirk 
Scheringa en zijn DSB bank. In deze 
hilarische polderwestern maken 
bezoekers onder andere kennis met 
de gebroeders Benk, minister The 
Boss en premiejager Lakeman. Een 
western met hele diverse muziek 
van onder andere Dolly Parton, 
Bruce Springsteen en Neil Young, 
maar ook gospel- en musicalnum-
mers. Een komische klucht waarbij 
iedereen op de hak wordt genomen.

Hoofdrolspeler David Sealtiel 
(32) speelt de rol van Dikkie de 
Kid. Het is David’s vierde produc-
tie bij de theatergroep. Hij gaat als 
Dirk Scheringa zijn droom volgen 
en begint een bank. “Ik herken mij-
zelf niet echt in die rol. Dirk ging 
echt zijn eigen weg, wat een ander 
ook zei. Ik trek het mezelf wel aan 
wat een ander zegt. Laat ik zeg-
gen, ik heb meer empathie.” David 
repeteert een keer per week met de 
gehele groep, en als solist nog twee 
tot drie keer per week. Best zwaar 
naast zijn beroep als zandstraler. 
Ook repeteert de gehele groep eens 
per maand op zondag.

Hoofdrolspeelster Jozefien Stam 
(30) speelt in de musical de vrouw 
van Dirk Scheringa, Boutje. “Ik 
speel een vrouw die vierkant achter 
haar man staat. Een lieve, begrip-
volle vrouw die alleen maar gaat 
voor het welzijn van haar man. Ik 
herken mijzelf wel in die rol. In het 
echte leven sta ik ook altijd voor 
iedereen klaar.” Voor Jozefien is het 
haar zevende productie. En voor 
haar geldt ook dat zij al het repete-

ren naast haar baan in het onderwijs 
moet doen. Ook zij gaat er volledig 
voor om deze productie samen met 
de hele groep goed op de planken te 
zetten in mei van dit jaar.

Dikkie de Kid is te zien op 22 
t/m 25 mei in Theater De Vest in 
Alkmaar.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Hoofdrolspelers Jozefien Stam en David Sealtiel tijdens de repe-
titie in Hotel Zuiderduin.                 Foto: STiP Fotografie

OBS Barnewiel wint Rabo AZ Foodtour
REGIO - 100 klassen in Noord-
Holland deden mee aan de Rabo 
AZ Foodtour, een online les-
programma ontwikkeld door 
Rabobank, AZ en Greenport 
NHN. Tijdens deze lessen over 
gezonde voeding maakten de 
leerlingen vlogs. Als afsluiting 
van de Foodtour konden de 
klassen met de beste en leukste 
vlogs een exclusieve Foodclinic 
bij AZ winnen op donderdag 11 
april.

Te gast bij AZ
Uiteindelijk zijn de leerlingen 

van de tien beste eindvlogs uit-
genodigd voor de Foodclinic. 
Zo ook de leerlingen van CBS 

het Baken (Sint Pancras), OBS 
Barnewiel (Oudkarspel), de W.J. 
Driessenschool (Grootschermer) 
en OBS de Klimop (Castricum). 
Zij werden ‘s ochtends met bussen 
opgehaald en naar het AZ-stadion 
gereden. Daar deden ze mee aan de 
Foodclinic, die uit vier verschillende 
activiteiten bestond.

Sport, voeding en vloggen
Natuurlijk kan voetballen bij AZ 

niet ontbreken, daarom konden de 
kinderen op het trainingsveld ver-
schillende sportactiviteiten doen. 
Een rondleiding door het AZ-stadion 
was ook onderdeel en AZ-vlogger 
Timo gaf een vlogclinic. Hij behan-
delde de vlogs van de verschillende 

klassen en gaf ze tips voor volgende 
vlogs. In het kader van gezond eten 
gingen de klassen zelf fruitspiezen 
maken onder begeleiding van JOGG 
en GGD, die dit jaar ook aangehaakt 
zijn bij de RABO AZ Foodtour.

Winnende vlog
Aan het eind van de clinic werd 

bekendgemaakt dat OBS Barnewiel 
uit Oudkarspel de beste vlog heeft 
gemaakt. Zij waren met de hele 
klas uitgenodigd voor de wedstrijd 
AZ – ADO Den Haag van zater-
dag 13 april, waar hun vlog voor-
afgaand aan de wedstrijd op de 
grote schermen in het stadion werd  
getoond.

OBS Barnewiel uit Oudkarspel maakte de beste vlog.            Foto: Ed van de Pol Fotografie

LIMMEN - Tijdens de jaarvergadering op 12 april bij de brand-
weerpost Limmen zijn drie brandweermannen in het zonnetje 
gezet. Uit handen van burgemeester Mans kreeg Patrick Faber 
een oorkonde omdat hij 12,5 jaar aan de post Limmen verbon-
den is. Marco Kerssens en Ron Kleverlaan kregen de oorkonde 
voor hun 20-jarig jubileum bij de brandweer. V.l.n.r.: burgemees-
ter Mans, Ron Kleverlaan, postcommandant Antoon Pepping, 
Patrick Faber, teamleider Hakan Meijer en Marco Kerssens.  
           Aangeleverde foto

Jubilarissen bij brandweerpost Limmen



Vind jij alle paaseitjes?
Deze week zijn er een heleboel paaseitjes verstopt in de krant. 
Vind jij ze allemaal? Dan maak je kans op een van deze leuke prijzen:

• Een strippenkaart van Di Fiorentina
• 2 x toegang tot de Hoornse Vaart  
 (aangeboden door Alkmaar Sport)
• Een uur bowlen op 1 baan  
 (aangeboden door Bowling- en Partycenter Heiloo)

Als je alle eitjes hebt gevonden, mail dan uiterlijk 23 april het goede  
antwoord naar verkoop@uitkijkpost.nl. Prijswinnaars krijgen  
persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet  
gecorrespondeerd.

HEILOO - De kinderen uit groep 4 van de Benedictusschool 
maken voor Palmpasen (de zondag vóór Pasen) een palmpaas-
stok. Deze stok zit vol symboliek want de vorm, het haantje en 
de versiering verwijzen allemaal naar momenten in de Goede 
Week en het paasfeest. De kinderen brengen de palmpaasstok 
naar de bewoners van de Loet en daar zingen zij voor de bewo-
ners ook enkele liedjes. De Benedictus trakteert opnieuw op  
blijdschap.          Aangeleverde foto

Benedictusschool brengt Palmpasen naar De Loet

HEILOO - Prachtige paaskippen gemaakt door kinderen van de 
Forte BSO 7+. Klei vormt de basis van deze kipjes, vervolgens 
even flink mixen met je eigen fantasie en andere materialen, en 
kijk: deze vrolijk uitgedoste kippen zijn klaar om op de paasta-
fels te pronken!         Aangeleverde foto

Fleurige paaskippen

Eieren in de serre...?

Pasen bij Kits Oonlie

HEILOO - Het was vorige 
week wel even schrikken 
voor juf Jolande. In haar 
serre leek het wel of er 
aliens hun eieren hadden 
opgehangen. Of had de 
paashaas zich misschien  
vergist?

Gelukkig werkt ze bij Kits 
Oonlie op de naschoolse 
opvang in Ypestein. “Ik heb 
ze meteen maar meegeno-
men naar de BSO, daar kun-
nen de kinderen ze mooi  
versieren!” aldus Jolande. 
Het was nog een hele  
 

onderneming om alle 
50 ‘eieren’ in de auto te 
krijgen, maar de kinde-
ren zijn al druk aan het  
schilderen geslagen!

HEILOO - Nog even en 
dan is het weer Pasen! 
Op alle kinderdagverblij-
ven van Kinderopvang 
Kits Oonlie kunnen de 
kinderen en de mede-

werkers weer genie-
ten van een heerlijk(e) 
paasontbijt, -brunch of 
-lunch. Maar zal de paas-
haas dit jaar ook nog  
langskomen?

De kinderen en medewer-
kers van kinderdagverblijf 
Boekenstein verwachten de 
paashaas op donderdag 18 
april. Alle kinderen hebben 
de afgelopen dagen samen 
met de medewerkers hard 
gewerkt aan het maken van 
een eigen mandje om de 
eitjes in te verzamelen. Dus 
nu maar hopen dat hij, net 
als vorig jaar, weer over-
heerlijke eitjes zal meene-
men voor iedereen.

 
Wilt u meer informatie over 
opvang bij Kinderopvang 
Kits Oonlie of een keer 
komen kijken op een van 
de vestigingen, neem dan 
gerust contact op met de 
centrale administratie. De 
centrale administratie is 
dagelijks bereikbaar van 
8.30 tot 17.30 uur op 072-
5323576. U kunt ook een 
e-mail sturen naar info@
kits-oonlie.nl.

Pasen in ‘t Loo op 20 april
HEILOO - Op zaterdag 20 april 
is het gezellig paaswinkelen in 
‘t Loo.

Tulpenpluktuin
In het winkelcentrum vind je een 

gezellige tulpenpluktuin, netjes 
afgezet met hekjes en voorzien van 
vrolijke achtergrondmuziek. Zo’n 
4500 tulpen zorgen ervoor dat het 
voorjaar je tegemoetkomt. De tul-
pen staan er prachtig bij in verschil-
lende kleuren. Op vertoon van uw 
kassabon (met een minimale beste-
ding van € 10) mag u tussen 12.00 

en 17.00 uur zelf een bosje prachtige 
tulpen plukken (let op, zolang de 
voorraad strekt). Zelf uw eigen tul-
pen plukken en ze later thuis in een 
mooi vaasje zetten, hoe leuk is dat?! 
Uiteraard wordt dit netjes begeleid 
door de bloemendames, zodat alles 
soepel verloopt. Let op: 1 bosje van 
5 tulpen per persoon.

Lente Ladies:
Tussen 12.00 en 16.00 uur zorgen 

de Lente Ladies voor een vrolijke 
muzikale noot tijdens het winkelen.

Aangeleverde foto

Voorbeeld!

De serre van juf Jolande.                  Aangeleverde foto

Pasen
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MOLENWERF 20   |   1911 DB UITGEEST   |   tel.: 0251 - 316 803   |   www.monkeytown.eu/uitgeest

KOM JE OOK

lekkeR
SPELEN?

 tijdens de paasdagen
en in de meivakantie

dagelijks geopend van
10:00 uur tot 18:00 uur

(koningsdag gesloten)

SCHILDER

Tuinplanten specialist

TWEEDE PAASDAG GEOPEND
Van 09.00 tot 16.00

Vanaf heden zijn
wij weer geopend

Rijksweg 127- Limmen
(pad rechts naast Johwin, tegenover autobedrijf Kleverlaan, zie bord aan de weg)

Voor deskundig advies bent u bij ons
aan het juiste adres

Kom in de kas
bij Tuinplanten

specialist
Schilder

KONINGSDAG GEOPEND
VAN 09.OO TOT 16.00 UUR
2e PAASDAG GEOPEND
VAN 10.OO TOT 16.00 UUR

Openingstijden: ma-vrij van 9.00 - 18.00 uur 
en zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

RIJKSWEG 127 LIMMEN 
(achter Keer op Keer)

Voor deskundig advies bent u bij ons  
aan het juiste adres

www.kwekerijcristianschilder.nl 

Kom in de kas
bij tuinplanten-

specialist

Schilder

Vanaf heden zijn wij weer  

GEOPEND

Tulpenpluktuin bij 
Winkelcentrum  tLoo‘

- ZATERDAG 20 APRIL -

Beleef de lente in HeilooBeleef de lente in Heiloo

tloo-winkelcentrum.nl Heiloo
tloo-winkelcentrum.nl

ZATERDAG

15 oktober

MODESHOWS
IN

12:00 UUR 
13:30 UUR 
15:00 UUR

PLUK EEN BOSJE TULPEN 
OP VERTONING VAN 
UW KASSABON!
Bezoekers mogen 
op vertoning van
hun kassabon 
(met een minimale 
besteding van e 10,-) 
van 20 april een bosje 
prachtige lentetulpen 
komen plukken. 

Op zaterdag 20 april zorgen duizenden tulpen ervoor dat het 
voorjaar je tegemoetkomt. Zelf je eigen tulpen plukken en ze 
later thuis in een mooi vaasje zetten, hoe leuk is dat?! 

De tulpen staan er prachtig bij in 
verschillende kleuren. Er zullen ongeveer 
4500 tulpen in de tuin te vinden zijn. 

Meer info?
www.debatavier.nl - 072 5114816

Kom gezellig Paas-brunchen in
"De Batavier"

verzorgd door Restaurant Cunst

Icons By SmashIcons
from flaticon.com

Bergerweg 110, 1817 MN Alkmaar

Pasen
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- Paasshow

GRAAG TOT ZIENS IN DE SHOWROOM OP 2E PAASDAG!

OOSTERWERF 6  UITGEESTW
W

W
.M

A
RT

EN
SK

EU
KE

N
S.

N
L

Maandag 22 April van 12:00 tot 17:00 uur bij Martens!

Stoomdemo
AEG Kok geeft kookadviezen op het gebied van 
Stomen, voorziet iedereen van hapjes en vertelt 
over de werking van de nieuwste apparatuur!

ComfortLift vaatwasser
Demo & Mogelijkheid tot Zelf Testen! Breng de 
onderste lade naarboven tot een comfortabele 
werkhoogte. Op deze manier gaat het uit- en 
inladen van uw machine nóg soepeler en sneller!

Gratis keukenmachine *
bij aankoop van vijf of meer 
AEG - inbouwapparaten

GRATIS
KEUKENMACHINE t.w.v. € 499,-

Paasshow bij 
ACC Service

 Limmen!

Paasshow bij 
MAANDAG

22 april

Maandag 2e paasdag zijn de deuren van ACC Service Lim-
men op de Rijksweg weer geopend voor de jaarlijkse paas-
show. Wij tonen u die dag onze mooiste gebruikte caravans 
en campers. Tevens is onze uitgebreide kampeerwinkel open. 
Ook kunt u een kijkje nemen in onze moderne werkplaats voor 
onderhoud en reparatie aan uw auto, camper of caravan. Daar-
naast kunt u zich laten informeren over de diverse accessoires 
zoals daglichtpanelen en movers die gemonteerd kunnen 
worden op uw camper of caravan.

Onze huiskok zal u weer voorzien van een heerlijke  
‘Hollandse’ versnapering, ijssalon Onder Nul heeft speciaal 
voor deze gelegenheid verschillende soorten ijs bereid. En 
ook aan de kinderen is gedacht… het springkus-sen staat 
gereed!

kijk voor info op www.acclimmen.nl

ACC Service | Rijksweg 49B | 1906 BD Limmen | Tel: 072 - 505 18 89

www.stationscentrumheiloo.nl

Doe een aankoop. Noteer je naam & telefoon- 

nummer op de achterkant van de kassabon.  

Lever je kassabon in bij de actiebrievenbus bij  

VOMAR of Zonneveld Optiek. Actie loopt van  

zaterdag 20 april t/m vrijdag 10 mei.

Doe een aankoop. Noteer je naam & telefoon- 

nummer op de achterkant van de kassabon.  

Doe je kassabon in de actiebrievenbus bij  

VOMAR of Zonneveld Optiek. Actie loopt  

van zaterdag 20 april t/m vrijdag 10 mei.

Winkelcentrum Station Heiloo • Stationsplein                   www.stationscentrumheiloo.nl

Doe een 
aankoop 

 

en maak 
kans op 

 

leuke pr
ijzen, 

w.o. een
 zonnebr

il, een 

luxe ver
rassings

pakket  

en meer.

SHOP & WIN! 

Pasen



Fysieke klachten, depressie,  
emotionele overbelasting?
Bowen- en massagetherapie

Aanraking met aandacht

www.praktijktesselaar.nl
• Hazelaar 46 • Heiloo • T 06 4561 0265

Nienke Blom
06 - 460 234 71

www.libellealkmaar.nl

libelle
levensafronding &

uitvaartbegeleiding

Denk je wel eens aan je 
eigen afscheid?

Ik kan langskomen voor  
een gesprek over  
keuzes en kosten.

Je bent welkom op de
Spellenavond - 25 april bij

Kaldi Marktstraat 13 Alkmaar
www.libellealkmaar.nl

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

laat je groeien www.fortekinderopvang.nl

 

 

 
 

                                                        Slimpad 16a 
www.fysioheiloo.nl                      072-5339355 

Fysiotherapie 
MSU echografie 
Shockwave therapie

Integrale geneeswijze 
Functionele orthonomie-
integratie
Cranio sacraal therapie 
(vergoeding uit aanvullende 
verzekering)

Een duidelijke diagnose door echo- en functie 
onderzoek. Dit geeft inzicht in oorzaak, gevolg 
en oplossing van uw lichamelijke klachten aan 
spieren, pezen en gewrichten. Kijk voor meer 
informatie

 www.echo-adfysio.nl 
kennemerstraatweg 464  1951 NG 

gerbrand@echo-adfysio.nl    
tel 06 53106162

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

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

Bianca,  
psycholoog

Ararad, (kinder)
osteopaat

 

 

Rutgers Hoortechniek Heerhugowaard  Rutgers Hoortechniek Heiloo 
Middenweg 177    Heerenweg 203 
1701 GA  Heerhugowaard   1851 KP  Heiloo 
072-5644288    072-7112324 
www.rutgershoortechniek.nl   afspraak@rutgershoortechniek.nl 

 

                           

                    “Want	iets	dat	zo	waardevol	is	als	uw	gehoor,		verdient	het	beste”																																																																 

 

Woensdag 8 mei organiseren Rutgers Hoortechiek en Oticon 

in TAQA Theater de  Vest te Alkmaar: 

Het Hoor-Event 
Een geheel verzorgde avond met als thema een unieke hooroplossing: 

Het Oticon OPN-S hoortoestel 

“Verstaan als een goedhorende in rumoer” 
Info en opgeven (kostenloos) via www.rutgershoortechniek.nl/hoorevent 

of telefonisch via 072-5644288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rutgers Hoortechniek Heiloo • Heerhugowaard 
• www.rutgershoortechniek.nl • afspraak@rutgershoortechniek.nl •

Info en opgeven (kosteloos) via www.rutgershoortechniek.nl/hoorevent 
of telefonisch via 072-5644288

Woensdag 8 mei,TAQA Theater de Vest (Alkmaar)

Het Hoor-Event
Verstaan als een goedhorende in rumoer

Een geheel verzorgde avond met als 
thema een unieke hooroplossing: 
Het Oticon OPN-S hoortoestel

U kunt bij ons terecht voor: 
• Implantologie,  
• Esthetische tandheelkunde,  
• Endodontologie, 
•  Orthodontie  

(onzichtbare beugels) en 
• Mondhygiëne.

Website : www.tgpalkmaar.nl 
E-mail    : info@tgpalkmaar.nl  
Tel. 072.5200300
Heilooërdijk 132,  
1814 LS  Alkmaar

De praktijk zit op de grens  
Alkmaar/Heiloo, parkeren is gratis.

 TANDARTSEN GROEPSPRAKTIJK 
ALKMAAR

De stichting Vrienden van De Vijfhoek heeft 
de ANBI status, dus dat zit belastingtechnisch 
helemaal goed. www.vriendenvandevijfhoek.nl

Nalatenschap 
of schenking 
aan een goed 
doel?

Denk 
aan de 
Vijfhoek!

Hoor Event 
Rutgers 
Hoortechniek  
en Oticon

HEILOO - Na een succes-
volle eerste editie afgelo-
pen oktober, organiseert 
Rutgers Hoortechniek op 
woensdag 8 mei samen 
met Oticon wederom 
een Hoor Event. Nu in 
TAQA Theater De Vest in 
Alkmaar.

“Een informatieve avond over 
de nieuwste ontwikkeling 
in de hoorzorg,” aldus Arjan 
Rutgers. Hoortoestelfabrikant 
Oticon ontwikkelde het 
OPN-S hoortoestel, waarmee 
‘verstaan als een goedhorende 
in rumoer’ mogelijk is. “Dit is 
een absolute doorbraak, want 
horen in gezelschap is een 
van de lastigste dingen met 
hoortoestellen,” vertelt Arjan.
“Onder het genot van een 
hapje en drankje kunt u na 
afloop vragen stellen en erva-
ringen uitwisselen.”

Voor informatie en opgeven 
(kosteloos) kunt u terecht op 
www.rutgershoortechniek.nl/
hoorevent of via 072-5644288.



•  stimuleren participatie 
en sociale samenhang

•  informatie, advies, ondersteuning
en begeleiding inwoners

•  aanbod zinvolle vrijetijdsbesteding
•  verbinden vitale en kwetsbare inwoners

OPENINGSTIJDEN: 
dinsdag 10.00-16.00 uur
woensdag 10.00-13.00 uur
donderdag 13.00-16.00 uur
vrijdag  10.00-13.00 uur

Westerweg 250 Heiloo (in de bibliotheek)  Tel: 072 5320281, 
E-mail: info@vipheiloo.nl Website: www.vipheiloo.nl

Mama Café 
Heiloo
Vind jij het leuk om met andere 
mama’s gezellig koffie te drinken? 
Kom dan naar Mama Café Heiloo in 
de Bibliotheek aan de Westerweg 
op woensdag 1 mei tussen 10.00 en 
11.30 uur. Deelname is gratis, koffie 
kost € 0,50.

Abraham du Bois-hof 2  
Heiloo, 072-5331297 
www.trefpuntheiloo.nl
info@trefpuntheiloo.nl

Vrijwilligersvacatures
•  Hét muziekevenement van Heiloo is nabij! Music Meeting is op 25 en 26 mei en de organisatie zoekt 

hulp bij verschillende klusjes.
•  Van keukens tot kamers! Op het Heiligdom O.L.V. ter Nood is er plek voor drie medewerk(st)ers voor 

het Gastenhuis. Ben jij de vrijwilliger voor deze mooie plek?
•  De Caritas Werkgroep Heiloo staat voor naastenliefde en is ervoor diegenen die een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. Er is ruimte voor nieuwe groepsleden.
•  Ben je meer van het organiseren? Het Trefpunt zoekt nog (mede)organisatoren voor de zondagmid-

dagactiviteiten voor senioren. 
•  Sluit je aan bij het hechte team van de Wereldwinkel. Je kunt helpen bij het runnen van de winkel, bij 

de inrichting en/of bij de inkoop. 

Is je interesse gewekt? Kijk voor deze en vele andere vacatures op www.vipheiloo.nl! 

Wat doe jij nou?!
Deze week een sportieveling aan het woord! Soufian Haddouch is een 
enthousiaste en gemotiveerde basketballer die altijd klaarstaat voor de jeugd van 
Heiloo. Deze 20-jarige Alkmaarder mag zichzelf hoofdcoach noemen bij Flashing 
Heiloo en zal misschien in de toekomst veel vaker te zien zijn bij het Vennewater. 
Hoe dit kan? Lees het hele interview op onze website www.vipheiloo.nl. 

Workshop fondsenwerving 
Vanwege de grote belangstelling voor de workshop
in maart wordt er op donderdagavond 9 mei
een extra  workshop georganiseerd. 
Meer informatie en opgeven kan via:
 www.vrijwilligersacademiebuch.nl
Waar: Geesterduinweg 5, te Castricum
Kosten: € 5,-

Maak kennis met 
KARIN VAN KERSBERGEN,

cliëntondersteuner.

Ik ben sinds vier jaar werkzaam in Heiloo en 
spreek veel mensen, thuis of in het Trefpunt. 
Men benadert mij meestal omdat er een vraag 
is op het gebied van wonen, vervoer, zorg of 
financiën. Dat kan voor uzelf zijn maar ook als u 
zich zorgen maakt om iemand anders.

Ik merk dat men het vaak moeilijk vindt om te 
vragen, maar een beetje hulp kan veel zorgen 
wegnemen. Een paar handvatten is in sommige 
gevallen al voldoende, terwijl in andere gevallen 
meer ondersteuning wenselijk is. Ook dan kan ik 
u helpen, bijvoorbeeld bij een WMO-aanvraag 
bij de gemeente. Als cliëntondersteuner maak ik 
deel uit van het Sociaal Team Heiloo en ben ik op 
de hoogte van de verschillende mogelijkheden. 
Weet ik zelf geen antwoord op de vraag, dan wijs 
ik u de weg. 
 
Waarmee kan ik u helpen?
•  Zelfstandig veilig en comfortabel blijven 

wonen
•  Vervoersmogelijkheden wanneer autorijden of 

fietsen niet meer lukt
•  Afweging maken: verhuizen naar gelijkvloerse 

woning 
• Zorgen voor een ander
• Praktische hulp, waar kunt u terecht?
•  Zoeken naar een activiteit die aansluit bij uw 

interesses en mogelijkheden
• Een steuntje in de rug als het even niet meezit

Ter kennismaking kunt u altijd op vrijdagochtend 
tussen 10.00 - 11.00 uur bij mij binnenlopen, ook 
als u op dat moment nog geen hulpvraag heeft. 
Maakt u liever tevoren een afspraak, dan kan dit 
telefonisch: (072) 533 12 97 of per e-mail 
karin.vankersbergen@trefpuntheiloo.nl.

Ondersteuning vanuit 
het Trefpunt

trefpunt
agenda

Spectaculaire
rondvaart
Met de Trefpunt Express gaan we 
donderdag 16 mei naar de sluizen 
van IJmuiden voor een spectaculaire 
rondvaart. Deze rondvaart begint 
met het schutten door een van 
de sluizen. Daarna varen we langs 
de in aanbouw zijnde zeesluis. 
Vervolgens langs de Noordersluis 
en het Spuikanaal  waar de zout/ 
zoetwaterkering wordt aangelegd. 
De kapitein geeft tekst en uitleg 
tijdens de vaart. Na afloop gaan we 
nog ergens een visje eten. Vertrek 
vanaf het Trefpunt 10.00 uur, kosten 
€ 22,50 excl. eten en drinken. Van 
tevoren opgeven is noodzakelijk.

Verantwoord
sporten onder 
begeleiding samen 
met leeftijdgenoten
Geef u  nu op voor een persoonlijke 
gezondheidscheck bij Healthcenter 
Vennewater. U krijgt inzicht in uw 
gezondheid, lichaamssamenstelling 
en advies op maat. Wat wordt er 
precies gemeten tijdens deze check: 
uw spiermassa, vetmassa, viscerale 
vetten, vochtpercentage en uw 
metabolische leeftijd (de leeftijd in 
jaren van je lichaamsgezondheid). 
Na afloop van de check kunt u onder 
begeleiding de toestellen van de 
sportschool uitproberen. Als u lid 
wordt, betaalt u geen inschrijfkosten 
en het lidmaatschap is per maand 
opzegbaar. U kunt zich tot en met 
eind april opgeven bij het Trefpunt 
(072) 533 12 97 of via
info@trefpuntheiloo.nl

Abraham du Bois-hof 2  
Heiloo, 072-5331297 
www.trefpuntheiloo.nl
info@trefpuntheiloo.nl

trefpunt
agenda

Power Walking

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

Contactgroep Partnerverlies

Op dinsdag 7 mei a.s. van 13.30 tot 15.30 uur is er weer 
een bijeenkomst van de Lotgenoten Contactgroep Part-
nerverlies in het Trefpunt in Heiloo. Het thema voor 
deze bijeenkomst zal zijn  “Ruimte maken om verder 
te kunnen”. Gaan we opruimen? Kasten leeghalen? 
En misschien ruimte maken in ons hoofd en onze ziel? 
Voelt u zich aangesproken, we vinden het fijn als u 
komt. Entree € 5,- incl. consumptie. Voor meer infor-
matie: 072-5331297 of info@trefpuntheiloo.nl 

Samen eten tussen de middag 

Elke woensdag kunt u in het Trefpunt om 12.30 uur de 
warme maaltijd gebruiken. Er wordt een lekkere maal-
tijd bereid door Catering Wesselius. U heeft de keuze 
uit 4 menu’s. Bel  uiterlijk vrijdag 19 april voor 12.00 
uur voor de actuele menu’s. 

INFORMATIEBIJEENKOMST FIETS- 
EN WANDELGROEPEN

De fiets- en wandelgroepen gaan weer volop van start. 
Als u meer wil horen over deze groepen van MetGezel, 
kom dan naar de speciale informatiebijeenkomst op 
donderdag 18 april van 10.30 tot 11.30 uur in het 
Trefpunt. Niet-leden zijn ook van harte welkom.

KOFFIeklets 

Vindt u het gezellig om een kopje koffie (of iets anders) 
met een aantal mensen te drinken, dan bent u van 
harte welkom bij onze Koffieklets. Vrijdag 19 april vanaf 
15.00 uur bij Restaurant Wildschut. Een drankje, een 
praatje en veel gezelligheid. De consumpties zijn voor 
eigen rekening. Informatie via Claudia Spit telefoon 533 
12 97 of Annemieke Snel telefoon 533 75 65.

Creatieve doe-middag

Op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur kunt u in 
het Trefpunt gezellig met een groepje mensen creatief 
bezig zijn. Alles is mogelijk: haken, breien, kaarten ma-
ken of bijvoorbeeld borduren. Vrouwen en mannen zijn 
van harte welkom. U neemt uw eigen materialen mee. 
U kunt zich voor deze middagen per kwartaal opgeven. 
Kosten € 3 per keer (per kwartaal te voldoen).

Eten in het Trefpunt

Vrijdag 10 mei verzorgt Brasserie in ’t Groen een heer-
lijk 3-gangen menu, bestaande uit aspergesoep, Beef 
Wellington en een trifle van bitterkoekjes. Aanvang 
18.00 uur, prijs € 15,50. Reserveer tijdig uw plaats.

Levenstestament

Woensdag 22 mei komt notaris van Leersum naar het 
Trefpunt en informeert u over het levenstestament. 
Aanvang 19.30 uur, entree gratis.

Leiden, parel van Rijnland

Prachtige audiovisuele lezing over de stad Leiden, “de 
parel van Rijnland”. Ook economisch en sociaal heeft 
onze oudste universiteitsstad een ware gedaantever-
wisseling ondergaan.  Zeker de moeite waard om nader 
kennis te maken met de sleutelstad. Dinsdag 21 mei 
van 14.00 tot 16.00 uur in het Trefpunt. Entree € 10. 

Uitstapjes met de Trefpunt Express

Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
•  Kringloopwinkel RataPlan Alkmaar,

donderdag 18 april
• Bieb Express, woensdag 24 april
• Hortus Bulborum Limmen, donderdag 25 april
• Visje eten in IJmuiden, donderdag 2 mei
• Keukenhof in Lisse, donderdag 9 mei

Oog Café Heiloo
U bent donderdag 25 april tussen 
14.00 en 15.30 uur weer van harte 
welkom bij Oog Café Heiloo in het 
Trefpunt. Dit is dé ontmoetingsplek 
voor mensen met een oogaan-
doening. U kunt er ervaringen 
uitwisselen over het leven met een 
visuele beperking. Deelname € 2.

De training wordt gegeven door Bureau Veiligheid en is een combinatie van praktijksituaties en 
interactieve theorie. Er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar dus reageer snel!

Zomeractiviteiten
Het Trefpunt is het gehele jaar geo-
pend, dus ook in de zomermaanden.
U kunt dan op maandag- en/of 
vrijdagmiddag komen bridgen. Op 
de donderdagmiddag kunt u komen 
klaverjassen en de hele week kunt u 
gebruik maken van onze bilarts.
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HONDEN-
TRIMSALON

Sandra v.d. Velden
Runxputteweg 28
1851 PM Heiloo
Tel: 072 - 505 2132 / 
06 - 10571535

Al sinds 2010  
bezorgt  

‘t Kookhuis

DE LEKKERSTE 
GERECHTEN  
GEWOON BIJ  
JOU THUIS!

Verse en huisgemaakte  
salades, soepen, bio burgers 

en nog veel meer.  
Van woensdag t/m zondag 

van 17.00 tot 21.00

www.kookhuislimmen.nl 
T. 072-505 5186

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL-IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

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

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

072-5331992

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM 

 
ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING 

 
 

 Piet is dood 

  Hij hield van bloemen  

 “Véél bloemen” 
 

Met oprechte deelneming, stellen wij u in kennis van het 
overlijden van een geboren en pure Limmer 

 

Petrus Heijne 
 

-Piet- 
 

sinds 2 april 2013 weduwnaar van partner Tonia de Wijs 
 

* Limmen, 12 februari 1941 † Limmen, 4 april 2019 
 

Piet is weer bij zijn Tonia. 
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdag  
9 april op de R.K. begraafplaats naast de H. Corneliuskerk te 
Limmen. 

Na een mooi en voltooid leven nemen wij afscheid van 
mijn lieve, sportieve man, onze actieve vader en trotse opa

Nico Landman

*Alkmaar † Heiloo
20 oktober 1929 11 april 2019

Anny

Joyce en Ed
Claire en Lars
Quinten 

Dennis en Cecile
Luc 
Juliette

Haesackerlaan 36
1851 MP Heiloo

Nico is thuis, waar wij als gezin graag de laatste dagen 
met hem samen willen zijn.

Wij nodigen u uit op woensdag 17 april om 14.00 uur 
in de aula van crematorium Westerveld, Duin en 
Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG in Driehuis om samen 
met ons afscheid van Nico te nemen. Hierna bent u 
welkom in de koffi ekamer om de familie te condoleren.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Sonja Voskuil, 
Yvonne Boon, alle medewerkers van Evean en de buren 
voor hun goede zorg.

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

072 - 737 01 99 
www.apkserviceheiloo.nl

WASSEN & POETSEN

Vele tevreden klanten.  
Al 7 jaar Center Care  

MASSAGE.
Ter ontspanning, met  

WARME olie. Maar ook bij 
PIJN in rug of nek. 

Heerlijke warme massage-
ruimte. Probeer het een keer 

voor slechts 30 Euro VOL uur! 
Afspraak 072 5334906

Troostdag
voor nabestaanden

Zaterdag 20 april 
12.00 tot 17.00 uur

Slotkapel

Slotweg 19, Egmond aan den Hoef
Voor meer informatie

072-5070477 en/of www.troostdag.nl

Gratis toegang

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

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

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

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

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 KRING-
LOOPHEILOO.NL 

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

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

Op zoek naar kwaliteit en 
betrouwbaarheid? Jan Baltus 
schilderwerken in Limmen 
voor al uw schilder en saus-
werk. Mail: janbaltus@hotmail.
com Tel: 06-40095081

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

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

Wij, Simon en Bep Lauten-
bach, hopen op 20 april 70 
jaar getrouwd te zijn. Ons 
huwelijk werd gesloten in 
Bloemendaal. De Loet 33, 1851 
CR, Heiloo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

GEZOCHT: HONDENOPPAS  
voor lief, rustig hondje.  

Omgeving Nieuw Varne.  
Info: 06-54688778

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

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

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

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

uwdrukwinkel.nl
✔DRUKWERK ✔ONTWERP ✔OPMAAK ✔PRINT
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Juniorenloop (4,3 km voor 12-18 jaar) en recreatieloop.         Foto: STiP Fotografie

Rennen en lopen tijdens  
PCC Maalwater Run & Walk

HEILOO - Zondag 14 april 
was de 11e editie van de PCC 
Maalwater Run en Walk. In vele 
opzichten een fantastische en 
bijzondere dag. Het was fris, 
maar de zon scheen volop, en 
mede hierdoor waren er veel 
meer mensen op de been dan 
gehoopt.

Voor de eerste keer in de geschie-
denis van deze loop, waren er 
meer dan 1000 actieve deelnemers, 
hardlopers en wandelaars. Het 
evenement georganiseerd door 
Rotary Club Heiloo, Trias en de 
Buurtsportcoach, had een groot 
doel: héél Heiloo in beweging van 
jong tot oud. Wij zijn daarin zeker 
geslaagd, de grote hoeveelheden 
deelnemers trokken zeer veel 
bezoekers en de gezellige drukte op 

het Triasterrein was groots. Ook al 
zijn sportiviteit en deelnemen het 
belangrijkste, de hardlopers kwa-
men verrassend snel over de eind-
streep. Wil je weten hoe snel je hebt 
gelopen? Check dan de uitslagen op 
https://www.startnummerexpress.
nl/…/uitslagen-en-evenementen

Mede door de mooie sponsorgel-
den kon deze PCC Maalwater Run 
en Walk georganiseerd worden. Net 
als de aantallen deelnemers, waren 
de opbrengsten dit jaar hoger dan 
in de eerdere edities. Mooie doe-
len kunnen hiermee gerealiseerd 
worden. Binnenkort zullen wij aan 
de basisscholen cheques uitreiken 
waarmee sportlessen ingekocht 
kunnen worden die op de school 
zelf niet gefaciliteerd kunnen wor-
den. Zo kunnen deze leerlingen ken-

nismaken met de veelheid aan spor-
ten die in Heiloo te bieden heeft.

Daarnaast wordt deze zomer 
opnieuw het Zomerkamp Heiloo 
georganiseerd, dit i.s.m. buurtsport-
coach en jongerenwerker in Heiloo. 
Een Zomerkamp in de zomerva-
kantie, dat kinderen met beperkte 
financiële middelen de mogelijkheid 
biedt om een leuke, sportieve week 
te beleven. Daarnaast staat inschrij-
ving voor iedereen open tegen beta-
ling, om sportiviteit en kameraad-
schap te bevorderen.

Tot slot onze grote dank aan alle 
vrijwilligers die de veelheid van 
taken met plezier vervuld hebben, 
hierdoor verliep alles prima, op het 
Triasterrein zelf, maar ook onder-
weg voor alle deelnemers.

Team Gullit tekent 
Heilooër FIFA supertalent
HEILOO - Team Gullit en Jens 
van der Flier, een 17-jarig FIFA 
talent uit Heiloo, hebben over-
eenstemming bereikt over een 
overstap. De speler tekent een 
tweejarig contract bij de eerste 
FIFA-academy ter wereld, opge-
richt door Ruud Gullit.

Jens van der Flier, binnen 
de FIFA-wereld bekend als 
‘JensvdFlier’, is een van de meest 
talentvolle, jonge FIFA-spelers ter 
wereld. In het afgelopen jaar kwam 
de geboren Heilooënaar meerdere 
keren voor in de wereldwijde top-
100 van FIFA-spelers, en heeft hij 
meegedaan aan kwalificaties voor 
belangrijke internationale toernooi-
en. Om zijn verdere ontwikkeling te 
stimuleren kiest hij er nu voor om 
zich bij Team Gullit te voegen.

‘’Zoals wij een tijdje geleden heb-
ben aangegeven, is doorstroom van-
uit de community belangrijk voor 
ons. Jens heeft zich bij de lance-
ring van Team Gullit ingeschreven, 
en heeft in het afgelopen jaar laten 
zien dat hij zich kan meten met de 
wereldtop. In het gesprek dat wij 

kort geleden hebben gehad gaf Jens 
aan op zoek te zijn naar begeleiding 
om ervoor te zorgen dat hij dat ook 
in de komende jaren kan blijven 
doen,’’ licht Ruud Gullit de keuze 
voor de Nederlander toe.

Begin vorig jaar lanceerde Ruud 
Gullit de eerste professionele en 
onafhankelijke FIFA-academy ter 
wereld. Het team biedt veelbelo-
vende talenten professionele bege-
leiding en training om hen te helpen 
het spel naar een hoger niveau te til-
len. Daarnaast ontwikkelt de acade-
my eigen software tools en onder-
steunt het de talenten op het gebied 
van management, social media 
en het combineren van school en 
gaming.

De selectie van Team Gullit 
bestaat verder uit de Nederlanders 
Floris Jorna (20), Julian van der 
Berg (19), Dani Visser (17), de 
Braziliaanse Henrique Lempke (18) 
en de Zweedse Olle Arbin (17). Al 
deze spelers worden beschouwd als 
veelbelovende talenten in de com-
petitieve FIFA-wereld.

FIFA-talent Jens van der Flier.        Aangeleverde foto

Volop spektakel tijdens Goede Vrijdag 
en Pasen in zwembad Hoornse Vaart

ALKMAAR - Zwembad Hoornse 
Vaart bruist tijdens Goede 
Vrijdag en Pasen van de activi-
teiten. Bezoekers kunnen zich 
uitleven op de stormbaan in het 
50-meterbad en voor de kinde-
ren die nog niet zo goed kunnen 
zwemmen ligt er een Experience 
Center in het instructiebad. 

Het animatieteam heeft in de mid-
dagen de leukste activiteiten op het 
programma staan en bij mooi weer 
is zelfs het buitenbad voor het eerst 
dit jaar geopend! Daarnaast komt 
de paashaas op Eerste en Tweede 
Paasdag langs met chocolade-eie-
ren. Het beloven drie spectaculaire 
dagen te worden!

Gratis animatie
Het animatieteam pakt uit tijdens 

Goede Vrijdag en Pasen. Het team 
heeft deze middagen gratis animatie 
in petto, van aquabasketbal en bun-
geejumpen tot paaseieren zoeken 
met de onderwaterscooters. Naast 
deze leuke activiteiten, komt er op 
Eerste en Tweede Paasdag een spe-
ciale gast bij de Hoornse Vaart. De 
paashaas komt namelijk op bezoek 
met de lekkerste chocolade-eieren! 
Het animatieteam staat garant voor 
heel veel plezier!

Aangepaste openingstijden
Op Goede Vrijdag gaan de zwem-

lessen, aquarobics en aquajog-
ging gewoon door. Voor het golf-
slagbad, de waterspeeltuin, het 
instructiebad, het 25-meterbad en 
het 50-meterbad gelden er tijdens 
Goede Vrijdag en Pasen aangepaste 
openingstijden. Daarnaast wordt bij 

mooi weer het buitenbad geopend 
en kunnen bezoekers van 10.00 
tot 16.00 uur heerlijk in de buiten-
lucht zwemmen! Kijk voor de aan-
gepaste openingstijden op www. 
hoornsevaart.nl/openingstijden.

Het animatieteam heeft allerlei leuke activiteiten op het  
programma staan op Goede Vrijdag en de beide paasdagen.
         Foto: Renata Jansen

OBS De Zuidwester  
‘hofleverancier’

HEILOO - De Zuidwester heeft 
deze editie van het schoolvoet-
baltoernooi de ‘triple’ binnen 
weten te halen. Op woensdag 10 
april werd het jongensteam van 
de groepen 5 en 6 al kampioen 
van Heiloo.

Vrijdag 12 april werd de twee-
de ronde voor de groepen 7 en 8 
gespeeld op de velden van HSV. 
Het werd in de finale van de meis-
jes een spannende wedstrijd tus-
sen de Meander en De Zuidwester. 
Er moesten zelfs penalty’s aan te 
pas komen. De Zuidwester ging 
er uiteindelijk met de winst van-

door. Bij de jongens uit de groepen 
7 en 8 ging de finale eveneens tus-
sen het team van de Meander en 
De Zuidwester. Ook hier bleken 
de leerlingen van De Zuidwester 
aan het langste eind te trekken. 
Zodoende konden zowel de meisjes 
als de jongens van De Zuidwester 
de kampioensbeker in ontvangst 
nemen.

Op woensdag 17 april wordt de 
volgende ronde gespeeld op de vel-
den van v.v. Limmen. Voor groep 5 
en 6 is de volgende ronde op woens-
dag 22 mei in Heerhugowaard.
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• Cranio-Sacraal therapie
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advertentie is niet mogelijk.
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AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

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

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

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

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

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

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

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

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

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen 
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 / 072-5051337

Graszoden
Tuinaarde 1e kwaliteit!  Potgrond, 
Tuinturf, Zand, Compost, Vulgrond !

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 / 072-5051337

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen
Als kwaliteit een ról speelt...

SHOES van den Broek
Simply better walking!

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum | T 0251-650190

www.shoesvandenbroek.com

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

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

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

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

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

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

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

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

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

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

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

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

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

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

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

Als het écht lekker moet zijn!

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

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

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

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

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

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

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

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

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

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 
072 533 0439

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

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

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

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

Een afspraak is
snel gemaakt!

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.Daisy Druijven-de Jong

Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.

06-57165871

Deez Zorg biedt particuliere 
verzorging en persoonlijke 
ondersteuning aan huis. Wij zijn 
gespecialiseerd in ouderenzorg.

Tevens gazonaanleg

Voor al uw reparaties aan wasmachine,
droger en keukenapparatuur

Rob Marinus 072-8885819 / 06 53942331
Cruijscamplaan 31 Heiloo

www.heeropwitgoedservice.nl

ADVERTEREN 
OP DEZE PAGINA?
BEL 072 5330175
OF MAIL NAAR:

verkoop@uitkijkpost.nl


