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

HAMBURGERS 
4 voor € 5,00

100 gram RUNDER-
ROOKVLEES

+ 100 gram

EIERSALADE
samen € 3,95

VARKENSHAAS-
SATÉ MET SAUS

500 gram € 7,48
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GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl
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29e Oranjebal pakt
groots uit met

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

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

HEILOO - Wil je dit mooie plaatje ook eens in het echt zien? Zorg dan dat je om 06.00 uur ‘s och-
tends opstaat, net als fotografe Annemieke Groot. De foto is gemaakt op de Kennemerstraatweg,  
tegenover Fletcher Hotel.        Foto: Annemieke Groot

Goedemorgen Heiloo! Forensische scherpte 
nog harder nodig

HEILOO - Sinds de aanhouding 
van Michael P., de moorde-
naar van Anne Faber, wordt op 
de Forensisch Psychiatrische 
Afdeling in Heiloo dubbel gecon-
troleerd of alle protocollen 
worden nageleefd. “Onze foren-
sische scherpte is nog harder 
nodig,” zegt directeur foren-
sische zorg Marith Volp in een 
telefonisch interview met NH 
Nieuws.

De publicatie van het rapport 
waarin de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV) de missers rond 
P.’s behandeling aan de kaak stelt, 
vormde echter geen aanleiding om 
op stel en sprong extra maatregelen 
in de kliniek door te voeren. “Toen 
P. in het nieuws kwam, deed dat 
ook iets met ons werk hier,” ver-
woordt ze de twijfels over de eigen 
werkwijze. “Als vanzelfsprekend 
hebben we toen naar onze eigen 
processen gekeken en zijn we met 
behandelaars gaan kijken hoe we 
kunnen voorkomen dat dingen hier 
misgaan.”

Excessen
Dat er net als in Den Dolder bij 

de kliniek in Heiloo dingen mis-
gaan, valt niet te ontkennen. In 2015 
ontsnapte een tbs’er uit de kliniek 
en beroofde en verkrachtte een 
bejaarde vrouw, die weken later 
aan de gevolgen van die gebeurte-
nissen overleed. Zo nu en dan vin-
den er geweldsincidenten plaats en 
vorige week werd een cliënt op de 
Forensisch Psychiatrische Afdeling 
aangehouden voor het coördineren 
van een wapenhandel. De Telegraaf 
meldt dat het om een 24-jarige man 
uit Ermelo gaat, die eerder is ver-
oordeeld voor wapenhandel en 
een steekpartij in Nieuw-Vennep. 
Nu wordt hij verdacht van de han-
del in omgebouwde alarmpistolen. 
Hij had de beschikking over drie 
telefoons en een laptop, al was dat 
volgens het ministerie van Justitie 
en Veiligheid toegestaan. De kliniek 
kan echter niet inhoudelijk op de 
zaak ingaan, en verwijst door naar 
de politie.

Sinds de OVV het onderzoek naar 
de misstanden in de kliniek in Den 
Dolder startte, wordt er door meer-
dere partijen uit de sector overlegd 
hoe dit soort extreme excessen 
kunnen worden voorkomen. “We 
hebben in die landelijke overleggen 
afgesproken dat we voor 1 oktober  
2019 bekendmaken wat onze stap-
pen zijn,” aldus Volp.

Aanbevelingen overnemen
In de kliniek zijn naar aanleiding 

van het rapport geen ‘generalisti-
sche maatregelen’ genomen, vertelt 
Volp. “Maar sectorbreed nemen 
we de aanbevelingen over: welke 
afspraken we met elkaar maken, 
hoe we het verlofbeleid inrichten, 
hoe we met incidenten omgaan, en 
hoe we informatie overdragen. We 
willen het proces continu verbete-
ren.”

Hoewel de psychiatrische afde-
ling in Heiloo sterk lijkt op die in 
Den Dolder, kun je de cliënten niet 
over één kam scheren, benadrukt 
de directeur. “We moeten continu 
risico’s in kaart brengen. Wie heb ik 
voor me? Welke risico’s zien we en 
welke risico’s kunnen we niet toe-
laten? We zijn dagelijks in gesprek 
over iedere cliënt.”

Bron: Nieuwspartner NH Nieuws

HEILOO - Levi (9) en Jeppe (8) benutten hun woensdagmiddag goed. Ze ruimen zwerfvuil op. 
“Mensen gooien veel weg en wij vinden dat niet goed voor het milieu.” Het meest opmerkelijke dat 
ze hebben gevonden? “Dat is een paspoort en veel andere pasjes. Een meneer was dat al een week 
kwijt en we hebben het teruggebracht. We kregen een spekje!”            Aangeleverde foto

Levi (9) en Jeppe (8) ruimen zwerfvuil op
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Radio Bakker Heiloo  
Kennemerstraatweg 255, 1851 NA Heiloo, 072-5330262, www.radiobakker.nl

Kijk voor meer aanbiedingen 
op onze website: 

www.radiobakker.nl

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

Nieuw €1599,- NU €1499,-
Ook leverbaar in 2.55 OLED nu 

wasautomaat 
8 kg belading, 1600 toeren 

Energieklasse A++

€ 699,- nu € 599,-

Na retour 
€ 549,-

Philips 55OLED803
Ultra HD, OLED, Ambilight

NU T/M 30 APRIL

€ 1999,- 
NU €1649,-

Warmtepomp droger 
8 kg belading, 
energieklasse A+

€ 699,- 
NU € 599,-

Philips The one
Nieuw van Philips, 
LED modellen genaamd the one
LED technologie met alle nieuwe technieken. 
Zoek niet verder, dit is “the one”!
Leverbaar in 43”, 50” 55” en 65”
Vanaf nu leverbaar

Vanaf € 749,-

LENTE
ACTIES!

T/M
30 APRIL

Hisense 43A6500
Ultra HD, Wi-Fi smart tv Ziggo 
CI+ gecerti� ceerd Oa. 
YouTube en Net� ix
€ 499,- NU € 50,- RETOUR

NA RETOUR € 449,-
GRATIS 5 JAAR GARANTIE.
Leverbaar in meerdere formaten

OOK 
LEVERBAAR 
IN 2.55 OLED

€ 2499,-

NIEUW! NIEUW!
Samsung QE43Q60
43” QLED, nano beeldtechnologie. 
QLED nu ook verkrijgbaar in 43”

43” vanaf nu leverbaar

€ 999,-
Leverbaar in verschillende maten

*Tevens tegenwoordig Beta Tools dealer!!

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
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Nederlandse vlag 100x150cm

Van 4,99 voor € 3,99
Vlaggenstok 200x3cm

Van 6,49 voor € 4,99
Wimpel orange 10x150cm

Van 3,49 voor € 2,99
Vlaggenstokhouder kunststof

Van 4,79 voor € 2,99
€ 12,50
SETPRIJS

Hét administratiekantoor 
voor de zzp-er, 

eenmanszaak en vof

Bel voor gratis
intakegesprek!

brigitte@jebedrijfoporde.nl
www.jebedrijfoporde.nl

06-51649282 

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

Tussen Limmen en Heiloo • stichtingxopx.wordpress.com

RIJKSWEG 127 • 072 5325962

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

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

NIETS OM AAN TE TREKKEN?
De zomerkleding hangt bij  

ons in de rekken!

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

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

KONINGSDAG GEOPEND
VAN 10.OO TOT 16.00 UUR

Laat ook uw bloem- en 
plantenbakken vakkundig

door ons vullen

 

GRATIS THEORIEBEGELEIDING
MELD JE VANDAAG NOG AAN!

Tel. 06 - 42 72 42 54
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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? 
Geboren in Voorburg en getogen in Sardinië, Nederland en België.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Deze vraag is gelijk ook mijn antwoord. Mijn hobby is mijn werk 
geworden! Ik was als kleine jongen al geïnteresseerd in de natuur 
met alle beesten en planten. Mijn interesse lag vooral in het feit 
hoe het mogelijk was dat een dier ziek werd. Waarom dat kon 
gebeuren en hoe dat op de beste manier op te lossen was.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Ik zou nog een heleboel mensen willen ontmoeten maar nummer 
één is wel Gregg Braden. Mijn vraag aan hem zou zijn hoe ik kwan-
tumfysica nog beter in kan zetten om dieren die uit balans of ziek 
zijn, te helpen weer in balans te komen.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
De mooiste jeugdherinnering van mij is wel mijn examen verlos-
kunde op de faculteit Gent. Ik moest samen met een medestudent 
naar een koe die al was klaargezet. De vraag was wat er met de 
koe aan de hand was. Wij stelden vast dat de koe aan het beval-
len was. Dat was correct maar aansluitend werd gevraagd een 
keizersnede uit te voeren waarop de professor gelijk wegliep en de 
twee ‘groentjes’ aan hun lot overliet. En de koe dus ook! Een uur 
later hadden we het kalf eruit en de koe weer chirurgisch gesloten. 
Het kalfje leefde en heeft het samen met de koe zeer goed gedaan. 
Wij hadden allebei het zweet tot op de onderbroek maar waren zo 
trots als een pauw dat we het gedaan hadden zonder enige hulp en 
voor de eerste keer. Je kunt het vergelijken als je eerste rijles maar 
dan zonder leraar.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Heiloo heeft veel mooie plekken. Mijn mooiste plek is het fietspad 
door het Heilooërbos. De energie van al die bomen geeft rust en 
ruimte tijdens het fietsen.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Een reis met een Brüder-camper met een Volkswagen Amarok V6 
fourwheeldrive ervoor. Dwars door Australië voor zes maanden.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
De wetenschap en kennis dat je je gehele leven tot in detail zelf 
kan construeren.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Mijn missie hier op aarde kennen de meeste mensen niet. Mijn 
missie is mensen bewust maken hoe ze met zichzelf en hun dier 
kunnen omgaan zodat ze meer plezier met zichzelf en hun dier 
hebben en nooit meer een dierenarts hoeven te bezoeken. Hoe 
mooi is dat?!

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Het realiseren van meer openbare groenvoorzieningen in Heiloo 
die nu steeds minder en drukker worden. Groen en bomen verbete-
ren de gezondheid van mensen en dieren. Vele wetenschappelijke 
rapporten hebben dit al bevestigd.

10. De persoonlijke vraag van Hadis Sisanovic:
“Schoonvader, wij kennen elkaar nu 3 jaar. Jij bent de beste die-
renarts die ik ken. Wat zijn jouw toekomstplannen met  
Any Animal?”

Mijn toekomstplan met Sterkliniek Any Animal is dat het een cen-
trum voor dieren en mensen is waar reguliere geneeskunde gecom-
bineerd wordt met complementaire geneeskunde. Dat is iets wat 
we nu al met veel succes doen. Mijn ultieme doel is dat eigenaren 
straks zelf kunnen beslissen wat ze een behandeling waard vonden 
en zelf de prijs mogen bepalen. Als ik dat heb kunnen realiseren is 
mijn missie geslaagd.

Ik geef de tien vragen door aan Kees Hageman van Iris  
Tuinen in Heiloo. Mijn vraag is:
“Hallo Kees. Je bent de man van al het zakelijk en privégroen om 
mij heen. Hoe zie jij de toekomst van de tuinen in Heiloo?”

Tien vragen aan...

Erwin
van Gijtenbeek

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 
op welke wijze dan ook worden overge-
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gemaakt worden zonder toestemming van 
de uitgever.
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Verkoop
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maandag, dinsdag en donderdag, tel. 
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verkoop@uitkijkpost.nl.
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De redactie is bereikbaar op maandag, 
dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of 
via redactie@uitkijkpost.nl. 

Administratie
De administratie is bereikbaar op  
maandag, dinsdag en donderdag, op 
tel. 072-5330175 of via  
administratie@uitkijkpost.nl. 
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Het weekblad Uitkijkpost wordt 
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vriendelijke druktechniek
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Bob en de Blue Band zorgt voor een knallend einde van het Oranjebalfeest.          Aangeleverde foto

29e Oranjebal pakt groots uit!
HEILOO - Aankomende zater-

dag is het eindelijk weer zover: 
Koningsdag! Hoewel we er een 
jaar op hebben moeten wachten, 
zal het feest dit jaar voor de 29e 
keer groots in de Oranjebaltent 
worden gevierd. Onder het 
genot van een drankje en veel 
gezelligheid genieten van de 
muziek, dat is waar Oranjebal 
voor staat. En ook deze editie is 
er keihard gewerkt om een mooi 
programma neer te zetten.

Het programma
Vanaf 14.00 uur is het 

Oranjebalterrein, gelegen in het 
wijkpark van Ypestein, geopend 
met activiteiten voor de kinderen. 
Verschillende sportverenigingen uit 
Heiloo zijn aanwezig om kinderen 
met de sport kennis te laten maken. 
Hiernaast zijn er oudhollandse spel-
letjes die zorgen voor een middag-
vullend kinderprogramma.

Vanaf 15.30 uur zal DJ Joe Track, 
ook wel bekend als Johan Alleman, 
de festivalsfeer inluiden met zomer-
se geluiden. Vanaf 17.30 uur zal het 
podium vrij worden gemaakt voor 
livemuziek. De Noord-Hollandse 
coverband Bad Name start het 
avondprogramma. Met hits uit het 
heden én verleden, van pop tot 
soul en funk, zal de band de bezoe-
kers aan het dansen brengen. Na 
dit optreden is het de beurt aan 
Memphis. Na vele enthousiaste 
reacties van vorig jaar zijn ze dit 
jaar terug op het Oranjebal. Al sinds 
de jaren ‘90 is deze rockcoverband 
ononderbroken succesvol actief. De 
mix van Beatles, REM, U2, Rolling 
Stones, Queen en Robbie Williams 
weten zij iedere show weer fan-
tastisch op het publiek over te  
brengen.

Het Oranjebalprogramma wordt 
dit jaar met een knaller afgesloten: 
Bob en de Blue Band. Deze band 
staat erom bekend van iedere show 
een sensatie te maken. Rock-’n-roll 
in de breedste zin van het woord. 
Klassiekers gegarandeerd, maar 
ook de knallers van nu behoren tot 
hun repertoire. En met het enthou-
siasme van de groep is het haast 
onvoorstelbaar dat niet alle voeten 
van de vloer gaan.

Oranjebal Loterij
Naast het muzikale programma 

biedt het Oranjebal dit jaar nog 
iets nieuws voor de bezoekers: de 
Oranjebal Loterij! Iedereen kan op 
Koningsdag voor slechts 1 euro 
per stuk - op het festivalterrein in 
Ypestein én bij de vrijmarkt rond 
‘t Loo - loten kopen. Veel verschil-
lende ondernemers uit Heiloo heb-
ben prijzen ter beschikking gesteld. 
Om 17.00 uur zal de grote trekking 
ín de Oranjebaltent zijn, waarbij 
alle prijzen worden verloot! Kijk op 
www.oranjebalheiloo.nl om te zien 
welke ondernemingen prijzen heb-
ben gesponsord voor de loterij. Zorg 
dus dat je loten hebt en de trekking 
niet mist!

HEILOO - Het Kinderkunstmuseum van OBS De Zuidwester 
heeft dit jaar ‘Circus’ als thema. De leerlingen hebben hard 
gewerkt aan de grappigste clowns, mooiste circustenten, ori-
gineelste artiesten en leukste attributen. Een selectie van de 
mooiste kunstwerken is nu te zien op de jeugdafdeling van de  
bibliotheek.                    Aangeleverde foto

Kinderkunstmuseum Zuidwester: Circus!
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Als een patiënt is ontslagen uit 
het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) 
of een revalidatiekliniek komen 

wij bij de patiënt thuis om te kijken hoe 
het gaat’, vertelt longverpleegkundi-
ge Babs Wiegers. ‘Ook bezoeken we 
cliënten die eigenlijk naar de polikliniek 
zouden moeten komen, maar daar niet 
goed meer toe in staat zijn. Ik contro-
leer dan of de medicatie correct wordt 
ingenomen of leg het nog eens uit. 
Het komt ook wel voor dat een cliënt 
vermagert, dan geef ik voedingsadvies. 
Constateer ik dat iemand te weinig 
beweegt, dan kan ik hem stimuleren 
bij wat hij nog wel kan. Ook kan ik een 
fysiotherapeut inschakelen.’ 

In beweging blijven
‘Op deze manier willen we de kwaliteit 
van leven zo hoog mogelijk houden, 
ook al zijn er beperkingen’, vult long-
verpleegkundige Charlotte Caspa-
rie aan. ‘Als iemand steeds minder 
beweegt, dan is dat niet alleen slecht 
voor de longen, maar de patiënt kan 
zo ook in een sociaal isolement raken. 

Advies kan zijn om naar het Sportfond-
senbad in Beverwijk te gaan waar een 
uur is waarin COPD patiënten kunnen 
zwemmen, ook wanneer ze zuurstof 
gebruiken. Verder houdt het Longpunt 
maandelijks een gezellige bijeenkomst 
in het RKZ, waar je lotgenoten kunt 
ontmoeten.’ 

Handige app
Babs Wiegers: ‘In samenwerking met 
het RKZ monitoren we cliënten ook 
op afstand, met e-Health. Hierbij 
beantwoordt de cliënt thuis elke week 
een aantal vragen via een app op een 
tablet. Aan de antwoorden zien we of 
we contact moeten opnemen. Ook dat 
kan via de app in de vorm van beeld-
bellen. Mocht daaruit blijken dat wij 
beter persoonlijk kunnen langsgaan, 
dan doen we dat. Het feit dat we vaak 
langere tijd bij een cliënt - en soms ook 
de mantelzorger - betrokken blijven, 

Contact
Wilt u contact 
met een longver-
pleegkundige van 
ViVa! Zorggroep, 
bel dan 
088 – 995 80 00.

maakt ons werk zo leuk.’ Ofschoon de 
meeste cliënten op leeftijd zijn, zijn de 
longverpleegkundigen ook actief voor 
kinderen met astma. Het gaat dan om 
saneringsadviezen aan de ouders over 
hoe zij hun huis of de slaapkamer van 
hun kind allergievrij kunnen maken.

Niet zomaar een verpleegkundige: 
de longverpleegkundige
ViVa! Zorggroep werkt met een team van verpleegkundigen die ge-
specialiseerd zijn in luchtwegziekten, zoals astma en COPD. Hierdoor 
kunnen longpatiënten ook buiten het ziekenhuis rekenen op onder-
steuning die perfect aansluit op hun zorgvraag.

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Wil jij je ook inzetten voor mensen met een zorgvraag? Ga naar werkenbij.vivazorggroep.nl, 
mail naar solliciteren@vivazorggroep.nl of bel 088 – 995 80 00.

‘

Babs Wiegers (links) en Charlotte Casparie

Stem van 23

april t/m 14

mei!

Rabo Clubkas
Campagne: 
Stem op uw
favoriete club!
Rabobankleden maken het
verschil. Uw stem is geld waard!
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Inmiddels heeft Restaurant & Bar De Kamer zijn sporen ver-
diend in Heiloo. Sinds de opening op 1 oktober 2018 weten veel 
mensen de weg naar het restaurant te vinden. Een horecabedrijf 
voor allerlei doelgroepen. Sinds kort heeft De Kamer er een 
nieuwe ruimte bij: een prachtig groot en zonnig terras!

Het restaurant met een oppervlakte van zo’n 500 m2 kennen veel 
Heilooërs en mensen uit de omgeving al. Men is trots dat de stap 
gemaakt is om het concept van De Kamer uit te rollen. Het restaurant, 
met daaraan de gezellige serre gekoppeld, mag elke middag en avond 
vele gasten ontvangen voor een lunch, diner of een gezellige borrel aan 
de bar. Een bar van 28 meter die niet alleen uitnodigt om een borrel aan 
te drinken. Menigeen nuttigt daar ook zijn of haar diner. De serre kan 
ook kosteloos gereserveerd worden door groepen. In de serre kan met 
een groep tot 36 personen worden geluncht of gedineerd. De Kamer is 
elke dag geopend vanaf 10.00 uur en op zondag vanaf 11.00 uur. U bent 
dus van harte welkom voor koffie met gebak.

Grootste terras van Heiloo
Sinds kort kan men als het weer het toelaat genieten op het terras. Via 
het restaurant is een gang gecreëerd naar het terras. Een gang waar-
bij de sfeer van het restaurant als het ware wordt meegenomen naar 
buiten. Er hangen foto’s van de verschillende seizoenen. Zomer, herfst 
en winter. En de lente? Die vind je op het terras, niet als foto maar als 
beleving. Een volledig nieuw terras. Met net als in het restaurant allerlei 
verschillende zitjes. De tafelbladen zijn van marmer en er is een grote 
loungebank. Er zijn net als binnen allerlei gezellige hoekjes gecreëerd. 
En wil men gezellig aan een soort van stamtafel zitten dan is er een leuk 
zitje rond de oude boom op het terras. De stamtafel loopt helemaal om 
de boom heen en er staan heerlijke stoelen bij om gezellig met vrienden 
of andere gasten een drankje te nuttigen. Om de boom te beschermen 
tegen de zon, is de stam van de boom aan de westkant met een doek 
ingepakt. Het zonnige terras, er is zon van ‘s morgens 10.00 uur tot ‘s 
avonds 20.00 uur, heeft voor mensen die niet in de zon willen zitten een 
parasol van maar liefst 9 x 9 meter waaronder heaters zijn geplaatst.

Thema-avonden
De keukenbrigade staat 7 dagen per week voor de gasten klaar met de 
lekkerste broodjes, soepen en salades. De kaart is internationaal en ook 
voor Shared Dining is men bij De Kamer aan het juiste adres. Bij het 
in het oog springende Seafood Buffet wordt het dagverse aanbod vis 
gepresenteerd. Tevens worden speciale thema-avonden georganiseerd. 
Zo heeft er al een jaarlijks terugkerend Seafood Weekend plaatsgevon-
den en wordt binnenkort een Italiaanse avond georganiseerd.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Restaurant & Bar 
De Kamer

Met het grootste en zonnigste terras van Heiloo

Foto: Ron Biegelaar

Kennemerstraatweg 103, 1851 BC Heiloo;  
telefoon: 072-5325376; website: www.dekamer.nl;  

e-mail: bar@dekamer.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 
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Michiel Ullers

Wat gaan we morgen nu weer 
doen met de kinderen? Een stan-
daardvraag in de schoolvakanties, 
want als je niks doet hangen ze 
de hele dag op de bank voor de 

tv, PlayStation4 of op de telefoon. 
Een dagje je naar een dierentuin 
of attractiepark, naar de film als 
het regent en vergeet uiteraard de 
indoor-speeltuin niet. Daarna de 
gebruikelijke pannenkoek, een ijsje 
en ‘s avonds laat naar bed want ‘het 
is vakantie!’ En zo hou je ze de hele 
vakantie bezig. Ik ben bijna blij als 
ze weer naar school gaan.

Want wanneer is het vakantie voor 
mij? Wanneer mag hockeyvader 
relaxen? Na 22.00 uur als de jongens 
na een zoveelste Marvel-film naar 
bed gaan? Vroeg in de ochtend voor-
dat het hele spul wakker is? Of even 
10 minuten tussendoor?

Tuurlijk is het leuk en gezellig om 
met het hele gezin wat te doen, maar 
ook hockeyvader heeft een druk 
bestaan met werk, trainingen en 
verenigingswerk. Dan is het ook wel 
even lekker om in de vakantie wat 
‘mij-tijd’ te hebben. De race van Max 
terugkijken, zelf op een fiets stap-
pen en doen alsof je Parijs-Roubaix 
rijdt of de laatste aflevering van 
Game of Thrones kijken. Ik mijmer 
weg terwijl ik op internet de laatste 
Uitagenda bekijk met uitjes voor 
het hele gezin en vink de dierentuin, 
film en indoor-speeltuin aan. Dan 
valt m’n oog op iets anders: een 
Kidsweek. De kinderen de hele 
week onder de pannen. Iets voor de 
volgende vakantie misschien? Dan is 
er in ieder geval meer ‘mij-tijd’.

Mij-vakantie

Fietstocht langs Stolpersteine
HEILOO - Het Stolpersteine 
Comité organiseert op vrijdag 
26 april een fietstocht met gids 
langs 26 Stolpersteine in Heiloo.

Het Stolpersteine Comité werkt 
onder de paraplu van de Historische 
Vereniging en wordt ondersteund 
door de Gemeente Heiloo. De 26 
stenen in Heiloo zijn geplaatst door 
de kunstenaar Gunter Demnig. 
Inmiddels heeft hij in Europa al 
70.000 stenen geplaatst ter nage-
dachtenis aan de omgekomen 
joodse mensen. De Stolpersteine 
(struikelstenen) zijn in Heiloo 
geplaatst bij het laatst bekende 
adres van joodse families die woon-
den in Heiloo of daar ondergedoken 
waren. Tijdens de fietstocht wordt 
gestopt bij alle 26 struikelstenen 
en wordt door mensen van het 
Stolpersteine Comité het verhaal 
verteld over de personen waarvoor 
juist daar de steen geplaatst is.

Het vertrek is om 14.00 uur vanaf 
het Historisch Museum op het 
Landgoed Willibrordus, de fiets-

tocht zal ongeveer 2 uur duren. 
Prijs € 5,00 (geen pin) inclusief kof-
fie /thee en een beschrijving van de 
Stolpersteine in Heiloo. Info: www.
hvheiloo.nl of tel. 06-20546574. Het 

boek ‘Heiloo, een dorp in oorlogs-
tijd’ en de uitgave ‘Stolpersteine 
in Heiloo’ zijn beide verkrijgbaar 
in het Historisch Museum op het 
Landgoed Willibrordus.

Tijdens de fietstocht wordt bij alle 26 Stolpersteine gestopt en 
wordt het verhaal over de personen op de steen verteld. 
           Foto: Josta de Graaf - Gieltjes

EHBO-vereniging Heiloo 
zelfstandig verder

HEILOO - “We doen het liever 
zelf!” Voorzitter Willem Paauw 
is blij dat EHBO-vereniging 
Heiloo weer zelfstandig is, en 
niet meer bij Rode Kruis Heiloo 
hoort. “Mensen die een EHBO-
cursus willen doen, kunnen nu 
bij ons terecht,” vertelt Paauw. 
“Net als mensen die een evene-
ment organiseren in Heiloo of 
de directe omgeving. Bij veel 
evenementen is EHBO verplicht. 
Daar zorgen wij voor, met des-
kundigheid en plezier!”

Er zijn cursussen voor mensen die 
EHBO of reanimatie en het gebruik 
van een AED willen leren, maar ook 
voor ervaren EHBO’ers die hun ken-
nis op peil willen houden en uitbrei-
den. Een kleine groep leden vormt 
de jubileumcommissie. “In 1946 
werd in Heiloo EHBO-vereniging 
St. Lidwina opgericht, dus al met 
al bestaan we in 2021 maar liefst 

75 jaar,” legt Paauw uit. “Dat moet 
natuurlijk gevierd worden!” De web-
site is nog onder constructie, maar 
staat alvast online. Dus wie meer 

wil weten over EHBO in Heiloo, kan 
terecht op ehbo-heiloo.nl.

Tekst: Monique van Eeden

EHBO-vereniging Heiloo is weer zelfstandig.      Aangeleverde foto
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Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Openingstijden:

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

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

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

BIOKAT’S CLASSIC
€ 9,95 

3 stuks € 27,50

* NIEUW *
Vitalbix

Tiny Horse Treats
2 kg € 9,95

*Gratis TreatBag*
(bij aankoop 2 zakjes)

NIEUWE

ACTIVITEITSPELLEN

VOOR DE KAT
Vanaf € 7,95

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

HET TUINCENTRUM 
BIJ U IN DE BUURT !!

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

VERSIER UW TUIN VOOR DE 
LIMMER BLOEMENDAGEN!

DCM POTGROND

Kwaliteitsgrond met 

3 maanden voeding.

ZAK 40 LITER

€ 4.25

3 ZAKKEN 

VOOR

€ 11.- ZWARTE GROND 25 LTR
PER ZAK € 2.455 ZAKKEN VOOR

€ 10.-

TEVENS VOLOP TUINPLANTEN, FRUITBOMEN,
VASTE PLANTEN, EN GROENTE- 

EN KRUIDENPLANTEN !!

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

Samen Golfen?
Daar maak je vrienden mee!

•  En dan vooral met het Twilight abonnement! (1

•  Een heel jaar onbeperkt spelen in het weekeinde
•  In de zomer, lente en herfst onbeperkt spelen op alle avonden (2 ná 17.00 uur
•  Eenvoudig online boeken tot drie weken van te voren
•  Deelname aan de meeste clubwedstrijden in het weekend
 (1: Voor spelers van 25 tot 45 jaar. (2:  Behoudens bij clubwedstrijden die vaak op de maandagavond zijn.

kijk ook op www.uitkijkpost.nl

ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht

Hier vindt u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Bel donderdag tot 12.00 uur: 

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!

N I E U W S B L A D  V O O R  H E I L O O  E N  O M S T R E K E N
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt
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Willibrordschool sluit het 
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.
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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

QUIRINE VIERSEN
Een bijzonder concert met 
het Bergens Symfonieorkest 

met een bijzonder mooi programma.

❯ 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

Goede begeleiding is zo waardevol bij het  
laatste afscheid 
ALKMAAR - “Naar mensen luisteren, hen helpen in een verdrietige tijd; 
eigenlijk een periode met hen op ‘reis’ gaan, is iets wat bij mij past. Dat 
betekent Odessa ook: reis.”

Met oprechte betrokkenheid en hart voor haar vak, begeleidt Debby fami-
lies bij uitvaarten in Noord-Holland. Het regelen van een uitvaart is niet 
louter het noteren van beslissingen, maar samen met nabestaanden een 
uitvaart heel persoonlijk, warm en waardevol maken. Samen het afscheid 
regelen en mooie momenten delen draagt bij aan de verwerking van het 
verlies. Goede en persoonlijke begeleiding helpt hierbij.

Odessa Uitvaartverzorging werkt volledig onafhankelijk en ongeacht of en 
waar u verzekerd bent kan Debby u begeleiden.

Bezoek op dinsdag 21 mei van 19.30 tot 21.30 uur Brownies & Downies, 
Kanaalkade 17 Alkmaar: Odessa Uitvaartverzorging geeft in samenwerking 
met een Register Executeur een presentatie over ‘afscheid & uitvaart’ en 
‘testament & nalatenschap’.

Debby van der Velden 
Odessa-Uitvaartverzorging.nl 
06-13896144 
Stompetoren/Alkmaar

Persoonlijke gezondheidscheck bij Healthcenter 
Vennewater
HEILOO - Wilt u ook verantwoord en onder begeleiding sporten samen 
met leeftijdsgenoten? Doe dan nu de gezondheidscheck bij Healthcenter 
Vennewater in Heiloo!

U krijgt inzicht in uw gezondheid, lichaamssamenstelling en u krijgt 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 uw 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 zicht tot en met eind april opgeven bij het 
Trefpunt in Heiloo (072-533 12 97) of via info@trefpuntheiloo.nl.

Hospitality Manager Heiligdom OLV ter Nood

HEILOO - Met genoegen deelt het bestuur van het Diocesaan Heiligdom 
OLV ter Nood te Heiloo u mede dat met ingang van 23 april de heer Harald 
Dijkstra in dienst is. De heer Dijkstra gaat functioneren als Hospitality 
Manager van het Heiligdom en zal in die functie een bijdrage leveren aan 
de ambitie van het bestuur om de komende jaren het Heiligdom voor een 
breder publiek bekend, herkenbaar en aantrekkelijk te maken. De heer 
Dijkstra (51) heeft niet alleen in Nederland zijn sporen verdiend op het 
gebied van hospitality/hotelmanagement, maar ook o.a. in Indonesië en 
Japan. Hij is getrouwd, heeft twee dochters en is woonachtig in Heiloo.

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N Theaterbende speelde 
Mayday... Mayday

HEILOO - In een twee keer rijk 
gevulde zaal zette de jongeren-
groep van Theaterbende Heiloo 
zaterdag 13 april een fantasti-
sche voorstelling neer.

Het publiek waande zich in een 
vliegtuig waar aankomende ste-
wardessen en stewards een oplei-
ding volgen bij Angel Air. Ieder 
hun eigen verhaal, ieder een eigen 
motivatie. Het stuk werd afgewis-
seld met schitterend gezongen num-
mers met pakkende teksten. Het 
was genieten van bijna 1,5 uur fan-
tastisch in elkaar gezet theater met 
een eenvoudig maar doeltreffend 
decor. Voor een zeer groot deel 

door de spelers zelf geschreven, 
met een geweldige finishing touch 
door de regisseur en muziekdocen-
te. De voorstelling is nog te zien in 
Assendelft op 22 juni.

Ook meedoen? Nieuwe ‘ben-
de’leden zijn altijd welkom. Ben je 
tussen 12 en 18 jaar en wil je ook 
schitteren op het podium? Audities 
vinden plaats op 10 mei vanaf 
10.30 in de Muziek- en Dansschool 
Heiloo, Het Veld 1. Aanmelden kan 
via info@theatherbende-heiloo.nl. 
Voor volgend jaar staat een stuk 
over Anne Frank op de agenda.

Tekst: Annet Schotborgh

De jongerengroep zette met Mayday... Mayday een fantastische 
voorstelling neer.         Aangeleverde foto

CASTRICUM - Celeste is een van de prijswinnaars van de voor-
jaarspuzzel van 10 april. Zij won een fietskrat gevuld met diver-
se producten van ondernemers uit de omgeving. De prijs is ter 
beschikking gesteld door Pilkes Fietsen Castricum.  Aangeleverde foto

Blije prijswinnaar voorjaarspuzzel

Rabo Clubkas: 
stem op de bibliotheek!

HEILOO - Dit jaar bestaat 
de Speel-o-theek van Heiloo, 
onderdeel van Bibliotheek 
Heiloo, 40 jaar. We willen van 
dit jaar een feestelijk jaar 
maken, met nieuw speelgoed, 
een betere inrichting van de 
ruimte en leuke activiteiten 
voor alle kinderen.

Spelen is voor elk kind belang-
rijk, want spelen is een natuurlijke 

manier om te leren, en om vaardig-
heden te ontwikkelen. De Speel-o-
theek is een duurzame instelling, en 
biedt afwisselend speelgoed voor 
weinig geld. Maar net als bij de boe-
ken moet ook het speelgoed regel-
matig worden vernieuwd, om de 
kinderen van nu hedendaags speel-
goed te kunnen bieden. Dus stem 
op de bibliotheek!

 
Fietst u 28 april mee 
met Tourclub Limmen?

LIMMEN - Fietst u ook weleens - 
alleen of samen - door de polder, 
duinen of een ander mooi gedeel-
te van Noord-Holland? Lijkt het u 
leuk om eens samen met andere 
liefhebbers een rondje te fietsen?

Dat kan op zondag 28 april. Dan 
organiseert Tourclub Limmen 
(TCL) een promotierit van ca. 
60 kilometer voor alle wieler-
liefhebbers (man/vrouw) uit de 
regio. Het doel is kennismaken 
met racefietsen in een groep. Er 
wordt gezorgd voor voldoende 
begeleiders. Zij leggen u uit waar 
u bij het fietsen in een groep op 
moet letten. Veiligheid tijdens het 
fietsen staat bij TCL bovenaan. 
“Wij beoefenen onze sport op de 
openbare weg. Dat betekent dat 
wij ons naar andere weggebrui-
kers verantwoordelijk moeten 
gedragen en natuurlijk ook naar 
elkaar. Essentieel is natuurlijk, 
dat we samen uit en thuis komen, 
waarbij onderweg de gezellig-
heid vooropstaat! Het enige wat 
u moet doen is uw racefiets, 
reservebandje en een valhelm 
meenemen.

Zondag 28 april, 9.00 uur vertrek 
vanaf de ‘Heeren in Limmen’. 
Voor meer informatie: www. 
tourclublimmen.nl. Aanmelden 
bij info@tourclublimmen.nl, 
onder vermelding van naam en 
telefoonnummer. Er zijn geen 
kosten verbonden aan het deelne-
men aan deze ‘promotierit’.

 
Gevonden!
HEILOO - Woensdag 17 april gevonden: rode mobiele telefoon in zwarte 
hoes. Merk: Colorfoon. Plek: Hoog en Laag, oneven nummers, ongeveer 
10 meter vanaf de Westerweg. Af te halen: Kerkakkers 15. 

G.J. Reussien, tel.: 072 - 5332591 

Praktijk E. Gianotten is  

GESLOTEN
van 29 april tot en met 3 mei

Dr. Ruurda neemt waar
Tel. 072-5333080

D O K T E R S D I E N S T E N



Koningsdag 

Egmond-Binnen
Vanaf 10.30 uur gaat er een optocht door 

Egmond-Binnen. Kinderen in hun mooiste 

feestkleding en op versierde fietsen en steppen 

worden begeleid door Fanfareorkest Eensgezind-

heid. Op het activiteitenterrein naast De Schulp 

en JOEB kunnen kinderen vanaf 11.15 uur met hun 

stempelkaart een spelletjesparcours afleggen. 

Rond het middaguur zijn de spelletjes afgelopen. 

Na de kinderspelen begint de muzikale Konings-

dag om 13.00 uur.

Vanaf 10.30 uur gaat er een optocht door 
Vanaf 10.30 uur gaat er een optocht door 

Koningsspelen op De Kerkuil
Basisschool De Kerkuil in Limmen pakte dit jaar groots 

uit. In samenwerking met Berg en Bal Castricum, de 

Voetel in Limmen, Beentjes Judo-Sport Castricum en 

Basketbalvereniging Castricum maakten zij er een 

grootse sportochtend van voor de groepen 3 t/m 6. 

Er werd getennist, geklommen, gebasketbald en een 

clinic judo gegeven. De kinderen hebben genoten! 

Ook de kleuters hadden een feestelijke spelletjesoch-

tend op het schoolplein. Groep 7 en 8 hebben de 

Koningsspelen gehouden op Wouterland. Kortom: 

het was een geweldige dag!

Koningsspelen op de Zuidwester

De onderbouw bleef op school en startte met dansen 

op het koningslied Pasapas. Daarna volgden verschil-

lende koninklijke spelletjes die op het schoolplein 

waren uitgezet. De groepen 5 t/m 8 fietsten in een 

lange fleurige stoet naar de trainingsvelden van 

Atletiekvereniging Trias. Onder begeleiding van ouders 

werden in groepjes de diverse vaardigheidsproeven 

doorlopen. Van verspringen tot een sprintje trekken, 

van grote bal tot kleine bal werpen. Met als geweldig 

sluitstuk de estafetteloop tussen de leerlingen van 

de Zuidwester en de Meander, waarbij de laatstge-

noemde school dit jaar de wisselbeker in ontvangst 

mocht nemen. Met een heerlijk zonnetje erbij werden 

het fantastische, sportieve Koningsspelen!

KoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdag
201920192019201920192019201920192019201920192019

Koningsdag vieren
Zaterdag 27 april is het weer Koningsdag.

Onze koning Willem-Alexander wordt 52 jaar,

en dat gaan wij met hem vieren, reken maar.

Voor de koning wordt ieder jaar bepaald

in welke plaats hij feestelijk wordt onthaald.

Dit jaar viel de keuze op Amersfoort.

De burgemeester spreekt eerst 

een welkomstwoord.
Daarna kan de koning met zijn familie langzaam 

door de feestelijke straten gaan.

Nieuwsgierig wordt er gekeken: wat hebben de 

prinsessen en wat heeft Máxima aan?

Vele handen worden weer geschud,

soms een tekening er in gedrukt.

Muziek is overal te horen,

ook weer vrolijke kinderkoren.

Kunsten worden vertoond met jolijt,

koekhappen en zaklopen is gelukkig uit de tijd.

Het is altijd zo geweest

elke plaats, viert zijn eigen koningsdagfeest.

Wij kunnen weer langs vele vrijmarkten lopen,

ook mag je je eigen spullen verkopen.

En nu maar hopen dat de zon zal stralen,

bij regen is het wel even balen,

maar het zal onze pret niet drukken,

feest vieren zal ons wel lukken!

Voor het vertrek uit Amersfoort

spreekt de koning een dankbaar woord.

Dan gaat ieder tevreden naar huis,

en kunnen we alle feesten nog zien op de buis.

Ieder jaar vieren wij zo het koningsdagfeest,

en is het altijd een mooie dag geweest.

Colette Juffer, Heiloo 

Zaterdag 27 april is het weer Koningsdag.Zaterdag 27 april is het weer Koningsdag.

Onze koning Willem-Alexander wordt 52 jaar,
Onze koning Willem-Alexander wordt 52 jaar,

,

Koningsdag in Plan Oost
Plezier voor groot en klein op Koningsdag bij ‘t Oosthonk. Naast de traditionele spel-
letjes voor de kinderen, staan er dit jaar ook een dj en livemuziek op het programma. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen de kinderen meedoen aan allerlei spelletjes. 
Vanaf 15.30 kun je bij de barbecuewagen terecht voor een verse hamburger of 
hotdog. Dj Daan staat tussen 16.00 en 17.00 uur achter de draaitafel, waarna om 
17.00 uur The Guys Next Door de muziek verzorgen totdat om 20.00 uur het feest is 
afgelopen.

Koningsdag in Heiloo West
In de speeltuin tussen Boekenstein en Baetenburg organiseert de Oranjecommissie 
tussen 11.30 en 13.30 uur als vanouds weer een leuk feest! Op het programma: spel-
letjes voor kinderen tot 12 jaar (o.a. de koning natgooien, spijkers slaan, skippybal-
race en spekhappen), vrijmarkt en er zijn suikerspinnen en entertainment met Clown 
Ellebel en dj Daan.

Een spelkaart kost € 2,- en is inclusief grabbelen, limonade en een ijsje. Verder zijn er 
koffie met cake en hotdogs!

Oranjebal in Ypestein
Voor de 29e keer Oranjebal in Heiloo. En net zoals al die andere jaren belooft het ook 
dit jaar een groot feest te worden in de tent in Ypestein. Nieuw dit jaar is de loterij 
waarbij je toffe prijzen kunt winnen die gesponsord zijn door ondernemers uit Heiloo. 
Ook dit jaar is Oranjebal dus ‘Door Heiloo, voor Heiloo’. Het programma voor 2019 
ziet er als volgt uit:

14.00 Sport & spel
15.45 Joe Track
17.00 Loterij
17.30 Bad Name
19.00 Memphis
20.45 Bob en de Blue Band

Koningsspelen 
op de Willibrordschool
Ook op de Willibrordschool zijn de Koningsspelen 

uitgebreid gevierd: een gezellig, sportief feest voor en 

door kinderen. 

Na het koningsontbijt 

werd de dag feestelijk 

gestart met het zingen

en dansen van de 

Pasapas. Vervolgens 

waren er spelletjes op 

het schoolplein, verzon-

nen en begeleid door 

de leerlingen van groep 

7/8. In de klassen werd 

er geknutseld en werden 

activiteiten gedaan met 

een koninklijk tintje. 

Het was een zeer

geslaagde dag.

Foto: Aris Blok

Vrijmarkt rondom t Loo
Traditiegetrouw kun je op Koningsdag de spullen waarop je bent 

uitgekeken verkopen op de vrijmarkt op het Loo-plein bij winkel-

centrum ‘t Loo. Haal je oude spullen van zolder of uit de schuur, 

zoek een mooi plekje en verkopen maar! Natuurlijk mag je ook 

een ludiek spelletje bedenken, muziek maken of je zelfgebakken 

cupcakes verkopen. Let op: commerciële handelaren worden niet 

toegelaten. Toezichthouders controleren daar streng op.

De markt is open van 09.00 tot 12.00 uur. 

Na afloop wordt verwacht dat iedereen

zelf de overgebleven spullen en afval opruimt.

een ludiek spelletje bedenken, muziek maken of je zelfgebakken 

cupcakes verkopen. Let op: commerciële handelaren worden niet 
cupcakes verkopen. Let op: commerciële handelaren worden niet 

toegelaten. Toezichthouders controleren daar streng op.

Koningsspelen Paulusschool
Na de feestelijke en druk bezochte Peuterkonings-
spelen die op 10 april werden georganiseerd door 
groep 5-6, stonden op 12 april de Koningsspelen op 
het programma. Groep 1-2 genoot van een gevarieerd 
spelletjesprogramma o.l.v. kinderen uit groep 7-8. 
De kinderen van groep 3-8 hielden een spannende 
zeskamp met o.a. touwtrekken, waterestafette, paar-
denestafette en pijl-en-boogschieten. Het koude maar 
zonnige weer zorgde voor gezonde rode wangen en 
blije kinderen! ‘s Middags renden alle kinderen zoveel 
mogelijk rondjes in het wijkpark om sponsorgeld op te 
halen voor betere onderwijsvoorzieningen in Ghana.
Het was een mooie, gezellige en sportieve dag.

,,

Koningsspelen OBS Meander
Met 22 graden op de thermometer waren er alleen 
maar stralende gezichten te zien deze dag. De onder-
bouw deed allerlei verschillende spelletjes op en rond 
het schoolplein. De grote opblaasbal die alle scholen 
ontvingen in het koningsspelen-pakket viel in goede 
smaak bij de kinderen. De groepen 5 t/m 8 deden de 
Koningsspelen bij atletiekvereniging Trias samen met 
OBS de Zuidwester. De vakleerkrachten gymnastiek van 
beide scholen hadden verschillende atletiekonderdelen 
uitgezet waar de kinderen hun voorgaande records 
konden verbeteren. Als afsluiting was hier de 
scholenestafette, waarbij Meander er dit jaar 
eindelijk met de beker vandoor ging.

Aan het eind van deze feestelijke dag dansten de 
kinderen met het nummer van Kinderen voor Kinderen, 
de ‘Pasapas’, zo de meivakantie in.

Koningsspelen Radboudschool
Wat een feest op de Radboudschool! In het (sportief) 

oranje gekleed kwamen de kinderen naar school. Na 

een gezamenlijke warming-up (die wel nodig was met 

dit weer) werden alle kinderen gemixt en hebben ze in 

groepen rond de hele school spelletjes gespeeld. De 

kleuters werden geholpen door de grotere kinderen en 

zo genoot iedereen van het touwtrekken, de storm-

baan, de speciale koninklijke variant van boter-kaas-

en-eieren en nog veel meer sportieve activiteiten. 

Tussendoor was er een gezamenlijke lunch en de dag 

werd afgesloten met een prachtige (zelfgemaakte) 

medaille voor iedereen.

Oranjefeest Limmen
Wie worden er koning en kroonprins(es) van Lim-
men?

LIMMEN - Naast de traditionele vrijmarkt en de koningsrit staat dit 
jaar het spel ‘Mijn vader is Koning’ op het programma van Stichting 
Oranjefeest Limmen. Heb je je vooraf niet opgegeven, dan is het 
vast leuk om te kijken en de deelnemers aan te moedigen. Kinde-
ren strijden in diverse rondes samen met hun vader, moeder, opa of 
oma om de titel ‘Koning en kroonprins(es) van Limmen’.
Stichting Oranjefeest Limmen heeft geprobeerd om voor iedereen 
een leuke en gezellige dag te organiseren. Ze hopen onder een 
lentezonnetje te genieten van de leuke, nieuwe opblaaskastelen, 
een sprankelende oranjelimonade-fontein en de beste pannenkoe-
ken en verschillende kraampjes voor lekkere snacks. Het program-
ma ziet er als volgt uit:

- Vanaf 9.00 uur Vrijmarkt

- 11.00-12.00 uur Start Koningsrit

- 12.00-14.00 uur Pannenkoeken en limonade

- 12.00-18.00 uur Bar en eetstandjes open

-  13.00-18.00 uur Muziek in de Tent met 
‘80’s Alive’ en ‘De Hunkemänner’

- 13.00-16:30 uur Mijn vader is Koning

- 12.00-18.00 uur Vele attracties voor de jeugd

- Circa 16.00 uur Prijsuitreiking Koningsrit

- 18.00 uur Einde alle activiteiten

- 12.00-18.00 uur Vele attracties voor de jeugd

Optocht in Egmond 

aan den Hoef
In Egmond aan den Hoef is van 10.30 tot 

11.15 uur een optocht met versierde fietsen en 

de fanfare van Lamoraal. De optocht gaat van 

Dorpshuis Hanswijk naar Hoeve Overslot. Op 

de Slotweg, aan de kant van de Slotkapel en de 

ruïne is tot circa 15.00 uur een leuke vrijmarkt voor 

kinderen en zijn er leuke activiteiten en spelletjes 

voor kinderen. Er is livemuziek bij Café ‘t Slot met 

Ad & Edwin Glas en DJ Bramz.

In Egmond aan den Hoef is van 10.30 tot 
In Egmond aan den Hoef is van 10.30 tot 

Oranjecommissie Heiloo West zoekt vrijwilligersHEILOO - Het koningsdagfeest in Heiloo West is 

alleen mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Ook 

dit jaar zoekt de Oranjecommissie leuke mensen 

die 1 of 2 uurtjes willen helpen bij de spelletjes. 

Tijdens het helpen is er genoeg ruimte om ook van 

de gezelligheid te genieten! Wil je er voor de kin-

deren een leuke dag van maken? Geef je dan op 

via ochwest@gmail.com! Ook voor de organisatie 

zoeken wij voor komend jaar 2 nieuwe leden! Kom 

jij de commissie versterken?

HEILOO - Het koningsdagfeest in Heiloo West is 

HEILOO - Het koningsdagfeest in Heiloo West is 



Koningsdag 

Egmond-Binnen
Vanaf 10.30 uur gaat er een optocht door 

Egmond-Binnen. Kinderen in hun mooiste 

feestkleding en op versierde fietsen en steppen 

worden begeleid door Fanfareorkest Eensgezind-

heid. Op het activiteitenterrein naast De Schulp 

en JOEB kunnen kinderen vanaf 11.15 uur met hun 

stempelkaart een spelletjesparcours afleggen. 

Rond het middaguur zijn de spelletjes afgelopen. 

Na de kinderspelen begint de muzikale Konings-

dag om 13.00 uur.

Vanaf 10.30 uur gaat er een optocht door 
Vanaf 10.30 uur gaat er een optocht door 

Koningsspelen op De Kerkuil
Basisschool De Kerkuil in Limmen pakte dit jaar groots 

uit. In samenwerking met Berg en Bal Castricum, de 

Voetel in Limmen, Beentjes Judo-Sport Castricum en 

Basketbalvereniging Castricum maakten zij er een 

grootse sportochtend van voor de groepen 3 t/m 6. 

Er werd getennist, geklommen, gebasketbald en een 

clinic judo gegeven. De kinderen hebben genoten! 

Ook de kleuters hadden een feestelijke spelletjesoch-

tend op het schoolplein. Groep 7 en 8 hebben de 

Koningsspelen gehouden op Wouterland. Kortom: 

het was een geweldige dag!

Koningsspelen op de Zuidwester

De onderbouw bleef op school en startte met dansen 

op het koningslied Pasapas. Daarna volgden verschil-

lende koninklijke spelletjes die op het schoolplein 

waren uitgezet. De groepen 5 t/m 8 fietsten in een 

lange fleurige stoet naar de trainingsvelden van 

Atletiekvereniging Trias. Onder begeleiding van ouders 

werden in groepjes de diverse vaardigheidsproeven 

doorlopen. Van verspringen tot een sprintje trekken, 

van grote bal tot kleine bal werpen. Met als geweldig 

sluitstuk de estafetteloop tussen de leerlingen van 

de Zuidwester en de Meander, waarbij de laatstge-

noemde school dit jaar de wisselbeker in ontvangst 

mocht nemen. Met een heerlijk zonnetje erbij werden 

het fantastische, sportieve Koningsspelen!
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Koningsdag vieren
Zaterdag 27 april is het weer Koningsdag.

Onze koning Willem-Alexander wordt 52 jaar,

en dat gaan wij met hem vieren, reken maar.

Voor de koning wordt ieder jaar bepaald

in welke plaats hij feestelijk wordt onthaald.

Dit jaar viel de keuze op Amersfoort.

De burgemeester spreekt eerst 

een welkomstwoord.
Daarna kan de koning met zijn familie langzaam 

door de feestelijke straten gaan.

Nieuwsgierig wordt er gekeken: wat hebben de 

prinsessen en wat heeft Máxima aan?

Vele handen worden weer geschud,

soms een tekening er in gedrukt.

Muziek is overal te horen,

ook weer vrolijke kinderkoren.

Kunsten worden vertoond met jolijt,

koekhappen en zaklopen is gelukkig uit de tijd.

Het is altijd zo geweest

elke plaats, viert zijn eigen koningsdagfeest.

Wij kunnen weer langs vele vrijmarkten lopen,

ook mag je je eigen spullen verkopen.

En nu maar hopen dat de zon zal stralen,

bij regen is het wel even balen,

maar het zal onze pret niet drukken,

feest vieren zal ons wel lukken!

Voor het vertrek uit Amersfoort

spreekt de koning een dankbaar woord.

Dan gaat ieder tevreden naar huis,

en kunnen we alle feesten nog zien op de buis.

Ieder jaar vieren wij zo het koningsdagfeest,

en is het altijd een mooie dag geweest.

Colette Juffer, Heiloo 

Zaterdag 27 april is het weer Koningsdag.Zaterdag 27 april is het weer Koningsdag.

Onze koning Willem-Alexander wordt 52 jaar,
Onze koning Willem-Alexander wordt 52 jaar,
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Koningsdag in Plan Oost
Plezier voor groot en klein op Koningsdag bij ‘t Oosthonk. Naast de traditionele spel-
letjes voor de kinderen, staan er dit jaar ook een dj en livemuziek op het programma. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen de kinderen meedoen aan allerlei spelletjes. 
Vanaf 15.30 kun je bij de barbecuewagen terecht voor een verse hamburger of 
hotdog. Dj Daan staat tussen 16.00 en 17.00 uur achter de draaitafel, waarna om 
17.00 uur The Guys Next Door de muziek verzorgen totdat om 20.00 uur het feest is 
afgelopen.

Koningsdag in Heiloo West
In de speeltuin tussen Boekenstein en Baetenburg organiseert de Oranjecommissie 
tussen 11.30 en 13.30 uur als vanouds weer een leuk feest! Op het programma: spel-
letjes voor kinderen tot 12 jaar (o.a. de koning natgooien, spijkers slaan, skippybal-
race en spekhappen), vrijmarkt en er zijn suikerspinnen en entertainment met Clown 
Ellebel en dj Daan.

Een spelkaart kost € 2,- en is inclusief grabbelen, limonade en een ijsje. Verder zijn er 
koffie met cake en hotdogs!

Oranjebal in Ypestein
Voor de 29e keer Oranjebal in Heiloo. En net zoals al die andere jaren belooft het ook 
dit jaar een groot feest te worden in de tent in Ypestein. Nieuw dit jaar is de loterij 
waarbij je toffe prijzen kunt winnen die gesponsord zijn door ondernemers uit Heiloo. 
Ook dit jaar is Oranjebal dus ‘Door Heiloo, voor Heiloo’. Het programma voor 2019 
ziet er als volgt uit:

14.00 Sport & spel
15.45 Joe Track
17.00 Loterij
17.30 Bad Name
19.00 Memphis
20.45 Bob en de Blue Band

Koningsspelen 
op de Willibrordschool
Ook op de Willibrordschool zijn de Koningsspelen 

uitgebreid gevierd: een gezellig, sportief feest voor en 

door kinderen. 

Na het koningsontbijt 

werd de dag feestelijk 

gestart met het zingen

en dansen van de 

Pasapas. Vervolgens 

waren er spelletjes op 

het schoolplein, verzon-

nen en begeleid door 

de leerlingen van groep 

7/8. In de klassen werd 

er geknutseld en werden 

activiteiten gedaan met 

een koninklijk tintje. 

Het was een zeer

geslaagde dag.

Foto: Aris Blok

Vrijmarkt rondom t Loo
Traditiegetrouw kun je op Koningsdag de spullen waarop je bent 

uitgekeken verkopen op de vrijmarkt op het Loo-plein bij winkel-

centrum ‘t Loo. Haal je oude spullen van zolder of uit de schuur, 

zoek een mooi plekje en verkopen maar! Natuurlijk mag je ook 

een ludiek spelletje bedenken, muziek maken of je zelfgebakken 

cupcakes verkopen. Let op: commerciële handelaren worden niet 

toegelaten. Toezichthouders controleren daar streng op.

De markt is open van 09.00 tot 12.00 uur. 

Na afloop wordt verwacht dat iedereen

zelf de overgebleven spullen en afval opruimt.

een ludiek spelletje bedenken, muziek maken of je zelfgebakken 

cupcakes verkopen. Let op: commerciële handelaren worden niet 
cupcakes verkopen. Let op: commerciële handelaren worden niet 

toegelaten. Toezichthouders controleren daar streng op.

Koningsspelen Paulusschool
Na de feestelijke en druk bezochte Peuterkonings-
spelen die op 10 april werden georganiseerd door 
groep 5-6, stonden op 12 april de Koningsspelen op 
het programma. Groep 1-2 genoot van een gevarieerd 
spelletjesprogramma o.l.v. kinderen uit groep 7-8. 
De kinderen van groep 3-8 hielden een spannende 
zeskamp met o.a. touwtrekken, waterestafette, paar-
denestafette en pijl-en-boogschieten. Het koude maar 
zonnige weer zorgde voor gezonde rode wangen en 
blije kinderen! ‘s Middags renden alle kinderen zoveel 
mogelijk rondjes in het wijkpark om sponsorgeld op te 
halen voor betere onderwijsvoorzieningen in Ghana.
Het was een mooie, gezellige en sportieve dag.

,,

Koningsspelen OBS Meander
Met 22 graden op de thermometer waren er alleen 
maar stralende gezichten te zien deze dag. De onder-
bouw deed allerlei verschillende spelletjes op en rond 
het schoolplein. De grote opblaasbal die alle scholen 
ontvingen in het koningsspelen-pakket viel in goede 
smaak bij de kinderen. De groepen 5 t/m 8 deden de 
Koningsspelen bij atletiekvereniging Trias samen met 
OBS de Zuidwester. De vakleerkrachten gymnastiek van 
beide scholen hadden verschillende atletiekonderdelen 
uitgezet waar de kinderen hun voorgaande records 
konden verbeteren. Als afsluiting was hier de 
scholenestafette, waarbij Meander er dit jaar 
eindelijk met de beker vandoor ging.

Aan het eind van deze feestelijke dag dansten de 
kinderen met het nummer van Kinderen voor Kinderen, 
de ‘Pasapas’, zo de meivakantie in.

Koningsspelen Radboudschool
Wat een feest op de Radboudschool! In het (sportief) 

oranje gekleed kwamen de kinderen naar school. Na 

een gezamenlijke warming-up (die wel nodig was met 

dit weer) werden alle kinderen gemixt en hebben ze in 

groepen rond de hele school spelletjes gespeeld. De 

kleuters werden geholpen door de grotere kinderen en 

zo genoot iedereen van het touwtrekken, de storm-

baan, de speciale koninklijke variant van boter-kaas-

en-eieren en nog veel meer sportieve activiteiten. 

Tussendoor was er een gezamenlijke lunch en de dag 

werd afgesloten met een prachtige (zelfgemaakte) 

medaille voor iedereen.

Oranjefeest Limmen
Wie worden er koning en kroonprins(es) van Lim-
men?

LIMMEN - Naast de traditionele vrijmarkt en de koningsrit staat dit 
jaar het spel ‘Mijn vader is Koning’ op het programma van Stichting 
Oranjefeest Limmen. Heb je je vooraf niet opgegeven, dan is het 
vast leuk om te kijken en de deelnemers aan te moedigen. Kinde-
ren strijden in diverse rondes samen met hun vader, moeder, opa of 
oma om de titel ‘Koning en kroonprins(es) van Limmen’.
Stichting Oranjefeest Limmen heeft geprobeerd om voor iedereen 
een leuke en gezellige dag te organiseren. Ze hopen onder een 
lentezonnetje te genieten van de leuke, nieuwe opblaaskastelen, 
een sprankelende oranjelimonade-fontein en de beste pannenkoe-
ken en verschillende kraampjes voor lekkere snacks. Het program-
ma ziet er als volgt uit:

- Vanaf 9.00 uur Vrijmarkt

- 11.00-12.00 uur Start Koningsrit

- 12.00-14.00 uur Pannenkoeken en limonade

- 12.00-18.00 uur Bar en eetstandjes open

-  13.00-18.00 uur Muziek in de Tent met 
‘80’s Alive’ en ‘De Hunkemänner’

- 13.00-16:30 uur Mijn vader is Koning

- 12.00-18.00 uur Vele attracties voor de jeugd

- Circa 16.00 uur Prijsuitreiking Koningsrit

- 18.00 uur Einde alle activiteiten

- 12.00-18.00 uur Vele attracties voor de jeugd

Optocht in Egmond 

aan den Hoef
In Egmond aan den Hoef is van 10.30 tot 

11.15 uur een optocht met versierde fietsen en 

de fanfare van Lamoraal. De optocht gaat van 

Dorpshuis Hanswijk naar Hoeve Overslot. Op 

de Slotweg, aan de kant van de Slotkapel en de 

ruïne is tot circa 15.00 uur een leuke vrijmarkt voor 

kinderen en zijn er leuke activiteiten en spelletjes 

voor kinderen. Er is livemuziek bij Café ‘t Slot met 

Ad & Edwin Glas en DJ Bramz.

In Egmond aan den Hoef is van 10.30 tot 
In Egmond aan den Hoef is van 10.30 tot 

Oranjecommissie Heiloo West zoekt vrijwilligersHEILOO - Het koningsdagfeest in Heiloo West is 

alleen mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Ook 

dit jaar zoekt de Oranjecommissie leuke mensen 

die 1 of 2 uurtjes willen helpen bij de spelletjes. 

Tijdens het helpen is er genoeg ruimte om ook van 

de gezelligheid te genieten! Wil je er voor de kin-

deren een leuke dag van maken? Geef je dan op 

via ochwest@gmail.com! Ook voor de organisatie 

zoeken wij voor komend jaar 2 nieuwe leden! Kom 

jij de commissie versterken?

HEILOO - Het koningsdagfeest in Heiloo West is 

HEILOO - Het koningsdagfeest in Heiloo West is 



U I T K I J K P O S T 102 4  A P R I L  2 0 1 9  

Wij zijn 7 dagen per week geopend. Di t/m zo vanaf 12.00 uur. Ma vanaf 17.00 uur
Stationsweg 82, Heiloo - t 072 53 21 392 www.wildschutetenendrinken.nl

MENU SYMPATHIEK
 

Aspergesoep
of Salade van kropsla met Hollandse garnalen 

en een gambakroketje
***

Duo van kalfsbiefstuk en kalfssukade 
met asperges en mosterdjus

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

***
Vanille-ijs met gepocheerde peer en 
warme chocoladesaus en slagroom

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

WEEK
AANBIEDING

MEENEMEN

KIPSATÉ
wordt geserveerd 

met friet,  stokbrood, 
kruidenboter en salade. 

€ 14,50

 

 

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

Café De Vriendschap – Akersloot 
 
 

       Klaverjasdrive : aanv. 14.00 uur  
  Opgeven : 0251-312866 of WhatsApp 0651387333 
   
 
 
 

 

Vriendschap 

 

Aanvang 20.30 uur 
Entree € 5,00 
Grote dansvloer 
 

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
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Salade met  
gerookte zalm €5,75

***
Heekfilet met kerriesaus €16,95

Of
Biefstukspies met  

kikkomansaus €16,95
***

ijscoupe met slagroom
€ 4.75

R E G I O

IVN-wandeling 
op de Westert en de Bleek

EGMOND-BINNEN – Op woensdag 24 
april gaan IVN-gidsen van 19.00-21.00 
uur weer met u zwerven door het PWN-
duingebied.

De Bleek en de Westert behoren tot de oude 
duinen en zijn eeuwenlang door de mens in 
gebruik geweest. Voor landbouw, het weiden 
van vee, het bleken van linnen en voor de bol-
lenteelt. Dat heeft geleid tot het kenmerkende 
open ‘nollen’ landschap. Door juist beheer 
houdt PWN deze waardevolle restanten van 
de oude duinen in stand. De gidsen vertellen 

u van alles over cultuurhistorie, landschap en 
beheer, flora en fauna. Er kunnen maximaal 
12 mensen mee, die zelf voor een duinkaart 
dienen te zorgen. 

Aanmelden is noodzakelijk via 
tel. 072-5334948 (Cocky van Engen). 
Er wordt een bijdrage gevraagd van  
€ 2,50 p.p. Vanwege de aanwezigheid van 
teken wordt dicht schoeisel en bedekkende 
kleding aanbevolen. Vertrek: 19.00 uur vanaf 
het parkeerterrein van PWN aan de Oude 
Schulpweg in Egmond-Binnen.

Schotse Hooglanders in de duinen.     Foto: Greeth Heijne

 
Koningswandeltocht Akersloter Marathon Klub
AKERSLOOT - De Akersloter Marathon Klub (AMAK) orga-
niseert op zondag 28 april de 6e AMAK-Koningswandeltocht. 
Dit is ieder jaar een andere wandeling door het prachtige 
Noord-Hollandse landschap. U kunt een afstand lopen van 
5, 10, 15 of 20 kilometer, alle routes zijn met pijlen uitgezet. 
Startplaats is de handbalkantine van de Meervogels aan de 
Boschweg 26 in Akersloot. Inschrijfgeld: € 3,50 met herin-
nering, € 2,50 zonder herinnering; leden van de wandelbond 
hebben € 0,50 korting. Voor meer informatie: www. 
amakakersloot.nl of bel met 0251-312815 /  
0251-310715. 

CoderDojo junior bij PostaanZee 
 
EGMOND AAN ZEE - Er wordt steeds vaker gesproken over 
leren programmeren voor kinderen. Maar wat is dat nu eigen-
lijk en hoe kun je daarmee aan de slag gaan? Nieuwsgierig? 
Kom dan samen met je kind naar CoderDojo junior en leer 
van alles over programmeren. De bibliotheek stelt materialen 
beschikbaar. Voor kinderen van 4-9 jaar en onder begeleiding 
van hun ouders/verzorgers. Dinsdag 30 april van 13.30 - 14.30 
uur bij PostaanZee, Voorstraat 82a in Egmond aan Zee.

LIMMEN - Al is volleybalvereniging Oranje Wit uit Limmen opgeheven, toch speelt 
er nog steeds een team met deze naam in de recreantencompetitie van Heiloo mee. 
De speelsters trainen nu bij Croonenburg in Castricum. Na een aantal jaren steeds 
als tweede te zijn geëindigd was het nu weer raak. In een spannende race met 
Effect 2 werd dinsdag 16 april de competitie op de laatste avond beslist. Oranje 
Wit is dameskampioen 2018-2019 bij de recreanten in Heiloo geworden. 
               Aangeleverde foto

Dames Oranje Wit kampioen
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Sleedoorn 2,  plaatsen pergola, 

ontvangstdatum 11 april 2019 
(WABO1900650);

-  Spillaan 6, verbreden uitweg, 
ontvangstdatum 10 april 2019 
(WABO1900640);

-  Zilverschoon 6 (Hof van Sombroek 
Zuiderloo), bouwen woning (helft 
van 2^1-kap), ontvangstdatum 11 
april 2019 (WABO1900646).

Verleende vergunningen
-  Bonkelaar 61 t/m 99, bouwen 

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei mogen onze 
kiesgerechtigde inwoners weer naar 
de stembus. Ditmaal om hun stem 
uit te brengen op kandidaten voor 
Nederlandse vertegenwoordiging in het 
Europees Parlement. De verkiezing van 
de leden van het Europees Parlement 
wordt eens in de 5 jaar gehouden. Alle 
informatie over de verkiezingen leest u 
op onze speciale webpagina: www.hei-
loo.nl/verkiezingen2019

Waar stem ik voor? 
Wilt u weten wat het Europees 
Parlement doet? U leest het hier: http://
www.europarl.europa.eu/thenether-
lands/nl/

Fietsstraat Hoogeweg – Groeneweg 
afgesloten 30/4 t/m 2/5 

Van 30 april tot en met 2 mei is het 
‘fietsstraat-deel’ van de Hoogeweg 
en de Groeneweg afgesloten voor 
al het verkeer vanwege werkzaam-
heden. Het gaat om het deel van de 
Hoogeweg vanaf de Zevenhuizerlaan 
tot aan de Groeneweg. En het deel 
vanaf de Groeneweg tot aan de 
Vennewatersweg. Verkeersregelaars 
zijn aanwezig om het verkeer in goede 
banen te begeleiden. 

Werkzaamheden
Op dinsdag 30 april brengt aannemer 
Dura Vermeer de asfalttoplaag aan op 
de fietsstraat Hoogeweg-Groeneweg. 
Daarna worden er nog putranden aange-
bracht in het wegdek van beide wegen. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Leo Driesse, 
uitvoerder bij Dura Vermeer, telefoon-
nummer 06 34 00 10 41 of kijk op 
www.heiloo.nl/wegwerkzaamheden 

Omgevingsvergunning 
milieuneutrale verandering

Ontvangen aanvragen
-  Kanaalweg 23 in Heiloo, het 

plaatsen van een overkapping 
boven een bestaande mestkelder. 
Zaaknummer: RUD.277347, datum 
ontvangst aanvraag: 1 april 2019. 

Deze publicatie is alleen ter infor-
matie. Op deze aanvraag is nog niet 
beslist. Tegen een aanvraag kunt u 
geen bezwaar maken. Dit kan alleen 
tegen een besluit op de aanvraag.

Informatie over de aanvraag  
Wilt u meer informatie of de aan-
vraag inzien? Dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Regulering 
Leefomgeving van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoon-
nummer : 088-1021300.

Verleende APV vergunningen

-  Evenementenvergunning kofferbak-
markt op 12 mei 2019, 23 juni 2019 
en 28 juli 2019 van 09.00 uur tot 
15.30 uur bij het evenemententerrein 
De Omloop, verzenddatum besluit 
15 april 2019 (APV1900207).

-  Evenementenvergunning rom-
melmarkt op zondag 16 juni 2019 
van 10.00 uur tot 15.00 uur, 
Werkendelslaan, verzenddatum 
besluit (APV1900164).

Prijsuitreiking gedichtenwedstrijd 
door de burgemeester
Alle basisscholen in Heiloo waren 
uitgenodigd om mee te doen 
aan een gedichtenwedstrijd voor 
Dodenherdenking. Drie scholen lever-
den hun drie mooiste gedichten aan en 
burgemeester Hans Romeyn maakte 
afgelopen donderdag de grote winnaar 
bekend. Estelle van de Radboudschool 
maakte met haar gedicht de meeste 
indruk en mag haar gedicht op 4 mei 
2019 tijdens de herdenking voorlezen. 
De overige indrukwekkende gedichten 
leest u volgende week in de Uitkijkpost! 

Nieuwe leden Adviesraad Sociaal 
Domein Heiloo gezocht
De Adviesraad Sociaal Domein Heiloo 
zoekt nieuwe leden. De adviesraad 
geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan het gemeentebestuur over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de 
Participatiewet en de Jeugdwet. Denkt 
en praat u mee? Aanmelden of meer 
informatie? Kijk dan op www.heiloo.nl/
nieuwlidadviesraad 

Is jouw tuin al watervriendelijk?
Stuur je tuinfoto in en maak kans op 

een cadeaubon. De komende weken 
geeft Hoogheemraadschap vijf cadeau-
bonnen weg t.w.v. € 100,- van Intratuin 
of tuincentrum De Boet. Stuur via 
Facebook vóór 15 mei 2019 foto’s in 
van jouw watervriendelijke tuin. Wie 
weet ben jij straks de gelukkige win-
naar van een cadeaubon waarmee je 
jouw tuin nog groener maakt. Wil je 
meedoen aan deze wedstrijd of meer 
informatie? Ga dan naar veiligschoon-
voldoende.nl of naar  facebook.com/
hoogheemraadschap. 

Doe mee en win! Inzamelacties voor 
oude elektrische apparaten

Heiloo doet mee aan de Wecycle-
inleveractie voor afgedankte elek-
trische apparaten en spaarlam-
pen (e-waste). Inwoners die na 
Koningsdag e-waste inleveren bij het 
Afvalbrengstation, krijgen een gratis 
Wecycle Recycle Memo-spel (op = 
op). Ook kunt u een Sponsorcheque 
winnen voor een lokaal goed doel of 
club.  Kijk voor informatie over de actie 
op www.wecycle.nl/inleveren. De ope-
ningstijden van het Afvalbrengstation 
staan op www.heiloo.nl. 

Verkiezingen

VerkeerAfval en milieu

Evenementen

Mededelingen

Bouwen en wonen 

Afvalbrengstation 
gesloten
op Koningsdag
Aanstaande zaterdag, 27 april, is 
het afvalbrengstation gesloten in
verband met Koningsdag. 

Burgerlijke stand 
tot en met 18 april 2019

Geboorte
Jada. M. Wittebrood d.v. J.J. 
Wittebrood en P.N. van Delden
M. Alshab d.v. M. Alshab en H. 
Rabah

Huwelijken
V.M. Kroon en D. Bruin
C. Babonnick en M. Houtzager

Overlijden
J.L. Adrichem

Burgerzaken

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

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

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

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

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

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

Openingstijden

woongebouw (20 appartementen) 
met halfverdiepte garage, verzon-
den 15 april 2019, WABO1900081;

-  Groenelaan 13, vernieuwen en 
vergroten dakkapel (linkerdak-
vlak), verzonden 15 april 2019 
(WABO1900227);

-  Vennewatersweg 2A, verbouwen 
en uitbreiden tankshop, verzonden 
15 april 2019 (WABO1900225);

-  Westerweg 391, gewijzigd uitvoeren 
van de vergunning (opslagschuur 
Thermen), verzonden 16 april 2019 
(WABO1900403);

-  Zevenhuizerlaan 72, aanleggen 
uitweg, verzonden 16 april 2019, 
(WABO1900360).

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

Buiten behandeling
-  De Driestal 12, vergroten woning 

(aanbouw achtergevel), verzonden 
15 april 2019, (WABO1900400);

-  Kennemerstraatweg 590, legalise-
ren bijgebouw, verzonden 15 april 
2019, (WABO1900378);

-  Westerweg 225, slopen bestaan-
de schuur en bouwen grotere 
schuur, verzonden 15 april 2019, 
(WABO1900312).
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Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

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

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

Het adverteren op deze pagina legt u voor minimaal een jaar vast. 
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BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

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

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

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

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl
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w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

S ta t i onsp l e i n  3b ,  1 8 5 1  L N He i l o o
(072 )  532  46  00 ,  0 6  2 9  0 44  945  
sh l @l vmdes i gn .n l ,  w w w. l vmd es i gn . n l

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl
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De Omloop 24, 1852 RJ Heiloo - Postbus 124, 1850 AC Heiloo
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bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten
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G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

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

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

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

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

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
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Ganzendrama ‘opgelost’
HEILOO - Vorige week zater-
dag plaatste Jean Thomassen 
een oproep op de populai-
re Facebookpagina ‘Je bent 
Heilooër als...’. Zijn geliefde Ine 
was van slag, omdat de ganzen 
in de vijvers in Plan Oost sinds 
8 april van de aardbodem lijken 
te zijn verdwenen. Nu is er een 
oplossing...

“U weet wel, die twee oude witte 
Romaanse kuifganzen bij de vij-
vers van Plan Oost. Ze kregen een 
paar weken geleden gezelschap van 
een stel fraaie nijlganzen die hier 
hun kleintjes op de wereld zetten. 
Volgens de laatste telling waren er 
nog negen. De twee witte ganzen 
hadden grote belangstelling voor 
het kleine grut en waren continu in 
hun gezelschap. Maar tot ieders ver-
bazing waren afgelopen dinsdag 9 
april alle ganzen, inclusief de klein-
tjes, verdwenen,” aldus Jean.

Jean heeft op 20 april weer een 
update gegeven: “Mijn lieve Ine 
was ontroostbaar dat haar twee 
dierbare witte ganzen waren ver-
dwenen. Wat er met ze is gebeurd 
is nog steeds een raadsel... Ik hoor 
het graag van u als u wat meer 
weet.” Voor- en tegenstanders van 
de ganzen hadden nu toch wel met 
de diepbedroefde Ine te doen. “Wat 
niemand weet die hier niet woont, is 
dat de tegenstanders van de ganzen 
opeens ook niet meer blij waren dat 
ze waren verdwenen, want de laat-
ste gans Fransje (genoemd naar de 
Laan van Frans) bleef eenzaam en 
alleen achter en maakte ‘ s nachts 
heel duidelijk dat ze bang en ver-
laten was. Buurtbewoners waren 
daar niet blij mee, het was hartver-
scheurend! Op straat werd ik vele 
keren aangesproken door lieve 
mensen die zich afvroegen hoe vier 

volwassen ganzen en 8 of 9 pulletjes 
zomaar ineens konden verdwijnen.”

“Op de foto ziet u Fransje’s nieu-
we partner,” aldus Jean Thomassen. 
“Fransje is een stokoude dame 
die moeilijk loopt van de artrose 
en zij mist haar witte kompanen 
heel erg. Mevrouw Sophia Sas was 
erg begaan met het droeve lot van 
Fransje en heeft samen met Paul 
Dekker een einde gemaakt aan het 
drama dat Ine Veen slapeloze nach-
ten bezorgde. Er is een partner voor 
Fransje gekomen uit Midwoud. We 
hebben haar Sophia genoemd naar 
die lieve Sophia Sas die dit allemaal 
tot een goed einde bracht. Voor de 

buurtgenoten die niet van ganzen 
houden: Sophia Gans is heel oud en 
ook een dametje en beiden kunnen 
dus NIET voor nageslacht zorgen. 
Vandaag zagen ze elkaar voor het 
eerst en de dames mochten elkaar 
wel... Ik hoop dat de buurtbewo-
ners weer rustig kunnen slapen en 
Fransje gezelschap heeft gevonden 
zodat de nachten niet meer eng en 
eenzaam zijn. Namens Ine Veen 
heel veel dank aan buurtgenoten 
Paul Dekker en Sophia Sas voor 
deze fraaie oplossing van het drama. 
En veel geluk gewenst aan onze 
dierbare Fransje en Sophia. Dat ze 
nog maar lang en gelukkig mogen 
leven....”

Fransje met zijn nieuwe partner Sophia.       Foto: Paul Dekker

HEILOO - Half februari werd begonnen met de sloop van de 
stolpboerderij aan de Lagelaan in Heiloo ten behoeve van de 
aan te leggen afslag A9. Het geraamte van de stolpboerderij is 
bewaard gebleven en werd eind februari verplaatst naar een 
voorlopige plek in het weiland aan de Oosterzijweg/Lagelaan. En 
nu... heeft een kievit zijn intrek genomen op de Lagelaan. Vlakbij 
de plek waar eerst de stolpboerderij stond. Vanaf de weg is het 
voor een leek nauwelijks zichtbaar, maar Pé Scholten heeft er 
oog voor en had de kievit al gauw in de gaten. Pé gaat graag op 
pad met zijn compacte camera en maakte deze foto van het nest. 
En nu is het natuurlijk afwachten tot de kievit de eieren heeft 
uitgebroed.           Foto: Pé Scholten

Kievit neemt intrek op Lagelaan

HEILOO - Het was de afgelopen dagen prachtig weer. Iedereen 
heeft vast al een ijsje gehaald bij Di Fiorentina! De officiële ope-
ning van het seizoen vindt plaats op 18 mei van 14.00 uur tot 
18.00 uur. De opening wordt weer groots aangepakt. O’G3NE 
opent het ijsseizoen met een optreden. Zij starten om 16.00 
uur en worden aangekondigd door Britt Scholte. De opening 
staat in het teken van A.L.S., en er komt een speciaal ijsje...  
                              Aangeleverde foto

18 mei aftrap van ijsseizoen Di Fiorentina

GGZ 

In de Uitkijkpost van 3 april las ik 
dat GGZ kritisch naar de werkwij-
ze gaat kijken van de afdeling FPA 
op Landgoed Willibrordus.

Waarom niet gelijk de vrijheden of 
verloven stopzetten? Dat is toch 
het minste wat je kunt doen met 
de blunders van Den Dolder in 
het geheugen? Misschien zijn er 
in Heiloo ook wel cliënten waar 
nog geen rapport van is overge-
dragen. Het risico dat bewoners in 
Heiloo lopen nu het Landgoed is 
opengesteld voor publiek is totaal 
onduidelijk!

Een bezorgde bewoner

Afvalinzameling en de 
kosten daarvan

Uit het artikel in Uitkijkpost van 
10 april over de inzameling van het 
afval en de kosten daarvan voor 
de burger, valt op te maken dat er 
mogelijk flinke veranderingen op 

komst zijn. Zo is niet uit te slui-
ten dat de kosten voor bewoners 
die weinig afval aanbieden, lager 
zullen uitvallen en voor anderen 
met veel afval iets zullen stijgen. 
Waarover echter niets vermeld 
wordt, is het feit dat er in de hui-
dige situatie naast het tarief voor 
eenpersoonshuishoudens alleen 
maar een tarief voor meerper-
soonshuishoudens is. Dit betekent 
dat tweepersoonshuishoudens, 
waarvan er wel een paar in Heiloo 
zijn, al jaren veel te veel betalen en 
dus in feite betalen voor het afval 
van een ander. Het wordt tijd dat 
hier een eind aan komt, temeer 
omdat de gemeente precies weet 
hoeveel personen er op een adres 
ingeschreven staan. Een basista-
rief per ingeschreven persoon kan 
aan dit onrecht een einde maken.

Een burger van Heiloo

Groene Bewonersdag Melco
HEILOO - Op 22 april is de 
tweede Groene Bewonersdag 
van de Melco georganiseerd. 
Burgemeester Hans Romeyn 
heette de nieuwe bewoners en 
bewoners van de Kanaalweg van 
harte welkom in Theeschenkerij 
De Trog op Landgoed 
Willibrordus. 

Vervolgens plantten zij met elkaar 
een kleurrijke bloemenborder 
(BioBorder) aan langs de entree van 
de Melco. Er was alle gelegenheid 
om de buren te ontmoeten tijdens 
het eieren zoeken met de kinderen, 
de workshop tuinontwerpen en de 
bijensafari. De bewoners hebben 
zich in een manifest uitgesproken 
voor een groene en gezonde wijk en 
gingen tevreden, met tips en trucs 
op zak voor het ontwerp en onder-
houd van de eigen tuin, weer op 
huis aan.

Wat is een BioBorder?
Stel je voor: je loopt een tuin-

centrum binnen, ziet een prach-
tige plantenborder en zegt tegen 
de medewerker: ‘Doet u mij maar 
6 m2 van die border, en dan voor 
een schaduwrijke tuin’. Je krijgt 
een kant-en-klaar plantenpakket 
mee, met een plattegrondje en een 
Ikea-simpele handleiding hoe je de 
plantjes in je tuin moet zetten. En 
het mooie is dat de border jaarrond 
aantrekkelijk is, vooral onderhouds-
arm, biodivers en bestand tegen 
droogte en een flinke hoosbui. En 
veel goedkoper dan bestrating!

Waarom de BioBorder
Je ziet het steeds meer. Het 

nieuwbouwhuis is net klaar en de 
tuin wordt helemaal bestraat. En dat 

terwijl een groene tuin zorgt voor 
een gezonde leefomgeving, water-
opvang, verkoeling en biodiversiteit. 
Waarom gebeurt dit? Globaal geno-
men wil men een ‘onderhoudsarme 
tuin’. Onderhoud van een groene 
tuin lijkt een enorme klus en de ken-
nis van tuinieren neemt af. In Heiloo 
is daarom de BioBorder ontwikkeld 
om nieuwe bewoners te enthousias-

meren, inspireren en ondersteunen 
bij de aanleg van een groene tuin. 
Met als doel een groene, gezonde en 
gezellige wijk.

Ook interesse in een 
BioBorder?

Deze zijn te bestellen bij 
Kwekerij de Buitenkans, Landgoed 
Willibrordus.

Een groene tuin zorgt voor een gezonde leefomgeving, waterop-
vang, verkoeling en biodiversiteit.       Aangeleverde foto
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Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

Gratis controle

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Nieuw klikgebit?

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

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

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nlIn liefde losgelaten

Jan Schut
* Haarlem, 8 april 1952 † Alkmaar, 15 april 2019

Wij zullen zijn lach, liefde en humor iedere dag missen.

 Klaske Visser

 Berbara Schut en Gonzalo Mandian
 Itai
   
Wethouder Tomsonbos 65
1852 HB  Heiloo 

Het afscheid van Jan heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

 We voelen ons verdrietig door het overlijden van

Jan Schut
 Lieve partner van onze zus Klaske Visser.

 We wensen Klaske, zijn dochter Berbara en 
 verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

  Djoke en Sipke
  Brant en Baukje
  Kees en Klasine
  Sijtze en Dukkie
  Anna
  en kinderen

 Alkmaar, 15 april 2019
Veel fijne herinneringen,

verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden, 

Maar niet uit ons hart 

Heden overleed zacht en kalm mijn lieve vrouw, 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

* Groningen † Heiloo
   8 december 1937     17 april 2019

 Frithjof

 Edwin en Birgit
    Nadine en Sulaiman
    Gavin

 Dave en Ruud

Harrelaers 6
1852 KW  Heiloo

De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden. 

En Hij die op de troon zat, zei: 
‘Zie, ik maak alles nieuw’

Openbaring 21:5

Op Witte Donderdag, voorzien van het Heilig 
Sacrament der Zieken, is teruggekeerd naar haar God 
en Schepper en naar de liefde van haar leven, Loek

Anna Catharina Josepha 
Dulmers - Leijen

* ’s-Gravenhage, † Alkmaar, 
2 maart 1929  18 april 2019

Ze was groots in haar eenvoud en in 
haar liefde voor ieder mens.

Robert
Ernst en Martine
   Laurens en Fabian
† Vera
   Marcel, Ivo, Pieter, Heleen, Henk-Jan en Gertruus
Atie
   Christine en Theo

De avondwake wordt gehouden op woensdag 24 april 
om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Willibrordus, 
Westerweg 267 te Heiloo, waarna er gelegenheid is 
tot condoleren.

De Heilige Mis van Requiem is op donderdag 25 april 
om 14.00 uur in voornoemde kerk, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op het parochiekerkhof.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
in het uitvaartcentrum van Associatie Uitvaartverzor-
ging, Westerweg 263 te Heiloo.

Correspondentieadres: Boswinde 45, 1852 XG Heiloo

†

Te jong en volop in het leven
mocht jij je dromen niet meer beleven.

Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht,
blijven voor al�jd in ons geheugen gegri�.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve dochter, zus, schoonzus en tante

Willy Rooth-Frantsen
Piet Frantsen †

Ilse Frantsen-Thomas
  Ron en Ingrid
Ben en Nellie

Peter en Tineke
Anneke en Dirk
Hilde en Coen

Ilse en Tom
Neven en Nichten

AUTOWASSTRAAT CARCLE-
ANING HEILOO. Ook voor 
het totaal reinigen van uw 
auto. Nijverheidsweg 19a. Ma 
t/m vr 0800-17:00 uur. Za 09:00 
t/m 12:00 uur. Tel:072-5320294 
www.carcleaningheiloo.nl

WIJ GAAN VERHUIZEN.  
CA. 15 AQUARELLEN VAN 
HEIN HEERTJES T.K. 
35 EURO PER STUK. Tel: 
0725334839 OF 0626068800.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VAN GOGH’S IRIS HOVE-
NIERS, voor al uw tuinwerk-
zaamheden, onderhoud, aan-
leg, ontwerp en sierbestrating. 
Tel: 06-53993115  
www.iristuinen.nl 

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

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

ALTIJD AL EEN KOOS STIK-
VOORT WILLEN HEBBEN? 
WEGENS VERHUIZING TE 
KOOP 15 K.S. TEGEN AAN-
TREKKELIJKE PRIJZEN 
INFO: 072 533 48 39 OF 06 26 
06 88 00.

Schildersbedrijf Limmen 50% 
korting. Heeft nog tijd voor 
al uw schilderwerk binnen en 
buiten. Tel: 0642479384

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

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

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

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

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 

KOFFERBAKMARKT 
HEILOO 12 MEI. Gezel-
lige kofferbakmarkt aan De 
Omloop van 9:00 tot 15:00 uur. 
Info en opgeven www.koffer-
bakmarktheiloo.nl

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

KOFFERBAKMARKT 
HEILOO 12 MEI. Gezel-
lige kofferbakmarkt aan De 
Omloop van 9:00 tot 15:00 uur. 
Info en opgeven www.koffer-
bakmarktheiloo.nl

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

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

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

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



U I T K I J K P O S T 152 4  A P R I L  2 0 1 9  R E G I O / S P O R T

 
Woningbrand  
voorkomen

LIMMEN - Op dinsdagochtend 
16 april moesten de brandweer-
korpsen van Heiloo en Limmen 
in actie komen vanwege een mid-
delgrote brand bij een woning 
aan de Ambachtsweg in Heiloo. 
De brandweer van Heiloo was 
als eerste ter plaatse en had 
snel opgeschaald, omdat er een 
schutting in brand stond en het 
vuur dreigde over te slaan naar 
de woning. Door snel optreden 
van beide brandweerkorpsen kon 
worden voorkomen dat ook de 
woning vlam vatte.

 
Inbraak Limmen
LIMMEN - Op woensdag 17 april 
is ingebroken in een woning op 
de Dampegheestlaan in Limmen. 
Op dit moment nog niet bekend 
wat er is weggenomen. Ook is op 
dezelfde dag melding gedaan van 
een inbraak in een woning aan de 
Brugstraat in Limmen. Op beide 
adressen kon men de woning bin-
nenkomen door de cilinder uit het 
voordeurslot te verwijderen.

Foto: Hans Peter Olivier

Ook bij de opening van de padelbanen werden gratis padelclinics 
gegeven bij TCHU.         Aangeleverde foto

Maak kennis met padel 
bij TC Heiloo United

HEILOO - Op 28 april organi-
seren 9 padelclubs in Noord-
Holland samen de Open 
Padeldag N-H. Ook bij TC Heiloo 
United aan De Dors in Heiloo 
kun je van 10.30 tot 13.00 uur 
terecht voor een kennismaking 
en gratis clinics.

De introductie van padel bij 
TCHU blijkt nu al een gouden 
greep. Een flink aantal leden heeft 
zich aangemeld vanwege de toe-
voeging van padel aan het tennis-
aanbod. Debby Dekker, die binnen 
het bestuur van de vereniging de 
belangen van padel behartigt: “Alle 
verwachtingen zijn overtroffen. 
De banen worden nu al heel druk 
gebruikt door de leden. We krijgen 
ook veel groepen op het park die 
de banen afhuren. De drukte rond 
padel zorgt voor nog meer gezellig-
heid op het park.”

Naast vrij spelen is er veel animo 
voor het volgen van lessen. Het 
aantal aanmeldingen voor de les-
sen is dit voorjaar zelfs zo groot dat 
de trainersstaf verder is uitgebreid 
met twee trainers. In de padel-
competities van de KNLTB en de 
Nederlandse Padelbond is TCHU 
met drie teams van start gegaan. De 
eerste winstpartijen zijn al binnen 
voor de beginnende teams.

Wil je meedoen, schrijf je dan in 
via padel@tcheiloounited.nl onder 
vermelding van ‘Deelname gratis 
clinic 28 april’. Vermeld er graag wel 
even bij wat je leeftijd is en of je al 
eens een balletje geslagen hebt met 
tennis, squash of een andere racket-
sport. De padelcommissie deelt je 
dan in en geeft aan je door hoe laat 
je verwacht wordt. Wees er snel bij, 
want vol=vol.

Sports4all Bowling Heiloo 
kampioen

HEILOO - Afgelopen zater-
dag is het eerste team van de 
G-bowlers Sports4all Heiloo 
kampioen van Noord-Holland/
Flevopolder geworden. 

Deze competitie werd over 4 ron-
den gespeeld bij de deelnemende 
verenigingen Hoofddorp, Heiloo, 
Almere en Heerhugowaard. In totaal 
namen er 12 teams deel aan het 
kampioenschap. Dit is een geweldi-
ge prestatie voor het Heilooër team, 
omdat zij nog maar voor het tweede 
seizoen meedoen. Daarmee is weer 
eens het bewijs geleverd dat men-
sen met een beperking zich, met 

wat speciale en goede begeleiding , 
uitstekend kunnen ontwikkelen en 
goede prestaties kunnen leveren. 
Sports4all Heiloo begeleidt deze 
doelgroep elke 14 dagen in Bowling 
& Party Centrum Heiloo. Het over-
grote deel ontwikkelt zich naast 
het bowlen ook sterk op het sociale 
vlak. Hierdoor beleven zij het geza-
menlijk bowlen steeds meer als een 
leuke en plezierige bezigheid en ze 
gaan het ook als een sportief eve-
nement ervaren waar je zelfs prij-
zen mee kunt winnen! Door al de 
vrijwillige coaches en begeleiders 
wordt dit dan ook als heel bijzonder 
ervaren.

Het team is natuurlijk heel trots op het behalen van de  
kampioenstitel.                  Foto: Alfred Roszbach

Nieuwe voorzitter AV Trias
HEILOO - Op woensdag 17 april 
heeft Jocelyne Tophoff tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
de voorzittershamer overgedra-
gen aan de nieuwe voorzitter 
Remko van Hove.

Jocelyne was sinds het voorjaar 
2015 voorzitter van AV Trias. Een 
kleurrijke voorzitter die veel voor 
de club heeft betekend en AV Trias 
flink op de kaart heeft gezet in 
Heiloo en omgeving. Ze heeft samen 
met Leo de zaterdag-recreanten-
groep opgezet. En ze heeft ervoor 
gezorgd dat de bootcamp onder lei-
ding van Carmen is gestart. Het zijn 
gewilde en succesvolle trainings-
groepen geworden!

Jocelyne weet als geen ander 
mensen met elkaar te verbinden. Bij 
ieder evenement staat ze achter de 
bar en heeft ze aandacht voor ieder-
een. Haar culinaire talenten zet zij in 
om haar waardering uit te spreken 
naar alle vrijwilligers en trainers. 
Het vrijwilligersdiner waarin zij 
voor iedereen heeft gekookt is hier 
een mooi voorbeeld van.

Tot slot heeft Jocelyne er samen 
met een aantal andere leden van de 
vereniging voor gezorgd dat in 2017 
de huur van de baan verlaagd is. Een 
heel belangrijk moment voor Trias 
waardoor er een financiële zorg is 
weggenomen en Trias de komende 
jaren weer goed vooruit kan, met 
zelfs een voorgenomen baanreno-
vatie in 2020. De nieuwe voorzitter 

Remko van Hove, zelf al jarenlang 
atleet bij Trias, noemt de baanreno-
vatie een van de speerpunten voor 
het komend jaar. Andere zaken 
die extra veel aandacht krijgen het 
komende jaar zijn onder andere het 
versterken van de verbinding tussen 
de leden van de vereniging en de 
verschillende trainingsgroepen, en 

het aantrekken van nieuwe leden, 
trainers en sponsors.

Trias wil Jocelyne hartelijk bedan-
ken voor haar werk als voorzitter en 
is blij dat ze betrokken blijft bij de 
vereniging. Remko wordt uiteraard 
heel veel succes gewenst.

Voorzitter-af Jocelyne Tophoff samen met bestuurslid Madelon 
Sijsenaar.               Aangeleverde foto

Bloemendagen 
in aantocht

LIMMEN - Zaterdag 27 april 
zullen er in Limmen twee grote 
feesten zijn, naast Koningsdag 
beginnen deze dag ook de 
Bloemendagen.

‘s Ochtends liggen alle mozaïeken 
in de tuinen en begint de jury aan 
zijn moeilijke taak. ‘s Avonds om 
20.00 uur start de prijsuitreiking in 
Heeren van Limmen. De opening zal 
verricht worden door dorpsdichter 
Klaas Winter. Peter Dekker brengt 
het Mozaïekenlied ten gehore, waar-
bij tevens een opname van het lied 
te zien is. De prijsuitreiking wordt 
ook gedaan door Peter. De muzi-
kale omlijsting wordt verzorgd door 
de groep Rallied.

Op zondag 28 april kunnen de 
mozaïeken natuurlijk bewonderd 
worden en wordt er een grootse 

Oldtimer Fair georganiseerd in 
het dorpspark. Hier is heel wat 
fraais te zien: vanaf 11.00 uur zul-
len vele Porsches 911 uitgestald 
worden, staan er twee pullers, de 
Moody Blue en de Ratlle and Hum, 
is er een draaimolen voor de kinde-
ren, een echte stoommachine van 
het Nederlandse Stoommachine 
Museum uit Medemblik en wordt 
ook de rijdende stoomwals de 
Lena meegebracht. Dit alles wordt 
muzikaal omlijst door de rock-’n-
rollband The Wieners. Ze spelen 
tussen 13.00 en 18.00 uur in de tent 
die het Oranjecomité gebruikt voor 
Koningsdag.

Ook op maandag, dinsdag en 
woensdag zijn alle kunstwer-
ken in Limmen te bewonderen. 
Routeboekjes liggen na het week-
end bij enkele mozaïeken.

Tijdens de Bloemendagen zijn prachtige creaties te bewonderen.
         Foto: Jeroen Drenth
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SPORT & SPEL14:00
JOE TRACK15:45

www.oranjebalheiloo.nl

LOTERIJ17:00
BAD NAME17:30
MEMPHIS19:00
BOB EN DE 
BLUEBAND

20:45


