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

Tom en Maud gaan de berg op!                Aangeleverde foto

Nu niet omlaag maar omhoog 
de Alpe d’Huez op...

HEILOO - Tom Hafkamp en 
Maud Burgering doen op don-
derdag 6 juni mee aan Alpe 
d’HuZes. Het doel van Tom, spe-
ler van HSV 1, is om tweemaal 
hardlopend de berg op te gaan.

Het is een gegeven dat een op 
de drie mensen kanker krijgt. Via 
acties voor Stichting Alpe d’HuZes 
haalt Tom geld op om nog meer 
onderzoek naar en een beter leven 
met kanker mogelijk te maken. 
De schoonvader van Tom kreeg 
op 45-jarige leeftijd de diagnose 
darmkanker. Door een traject, 
mede gefinancierd met geld van 
Alpe d’HuZes, is het goed afgelo-
pen en heeft zijn schoonvader een 
goede kwaliteit van leven gekre-
gen. Als dank zet hij zich samen 
met zijn gezin al vele jaren in voor 
Stichting Alpe d’HuZes. Ook Tom 
wil graag zijn steentje bijdrage aan 
dit mooie en bijzondere evenement 
en dat gaat hij dit jaar dus doen.  

HSV reageert: “Namens heel HSV 
wensen we Tom natuurlijk ontzet-
tend veel succes met zijn sportieve 
prestatie! We kennen allemaal men-
sen in onze directe omgeving die 
met kanker te maken hebben. Laten 
we deze actie van Tom ook daarom 
een financieel succes maken!”

“Al vele jaren ga ik heerlijk met 
wintersport. In 2018 zijn wij naar de 
Alpe d’Huez geweest en ben ik de 
berg vele malen afgedaald op mijn 
ski’s. Op de heenreis, tijdens de rit 
omhoog, heb ik bewondering gekre-
gen voor iedereen die zich daar 
begin juni als deelnemer en vrijwil-
liger inzet voor Alpe d’HuZes. Mijn 
vriendin Maud en haar familie zijn 
daar al heel wat keren geweest en 
hebben fietsend en hardlopend mee-
gedaan. Toen Maud en ik begin juni 
2018 Lex en Gerda naar Schiphol 
brachten voor hun deelname aan 
Alpe d’HuZes, kregen we het erover 
dat ik het ook wel eens wilde... Tja, 

en nu is het zover. Samen met Maud 
ga ik hardlopend omhoog,” zegt 
Tom.

Doneren en meer lezen over Tom 
en Maud en hun actie kan via www.
opgevenisgeenoptie.nl/fundraiser/
tomhafkamp.

Music Meeting Heiloo 
‘De Muzikale Wereld’

HEILOO - Na maanden van 
voorbereiding is het dan ein-
delijk zover. Op 25 en 26 mei 
zal Heiloo, en dan met name in 
de Cultuurkoepel en Cultureel 
Centrum De Strandwal op 
Landgoed Willibrordus, bruisen 
van muzikale activiteiten, geor-
ganiseerd door Music Meeting 
Heiloo (MMH). 

De aftrap is op zaterdag om 12.00 
uur en dan volgt er een tweedaags 
muzikaal programma, gevuld door 
maar liefst 20 deelnemers uit Heiloo 
en omstreken. Solisten, duo’s, trio’s, 
zanggroepen en andere muziekgroe-
pen betreden het podium om hun 
muzikale wereld te presenteren. 
Teunis van der Zwart, artistiek lei-
der van MMH, licht het thema van 

dit jaar graag toe. “Elk land, elke 
streek en elke regio heeft z’n eigen 
muziek. Instrumenten, ritmes en 
melodieën die onderdeel uitmaken 
van de culturele identiteit. We her-
kennen de klanken vaak onmiddel-
lijk. Een Weense wals, Portugese 
fado’s, Russische koren, Chinees 
snarenspel, Afrikaanse ritmes of 
volksmuziek uit de Andes: muziek 
laat ons over de hele wereld reizen.” 
Zo heeft de werkgroep aan de deel-
nemers gevraagd een programma 
samen te stellen van maximaal 45 
minuten met muziek uit een land 
of regio, zodat het publiek kan 
genieten van hun presentatie, een 
opwindende reis door hun muzikale 
wereld. 

• Lees verder op pagina 3

HEILOO - Een bewoner van de Kloosterhof in Heiloo ontdekte 
vrijdag 10 mei een bijenvolk in een boom. Via via werd imker 
José Veldt uit Egmond aan den Hoef ingeschakeld. José heeft de 
bijen ‘gered’ en naar haar bijenkorven gebracht.        Foto: Ton Bijman

Bijenvolk gered

 
 
 
 
HEILOO - Tot eind juni zijn in 
de gangen op de begane grond 
van het WBC-gebouw aan de 
Kennemerstraatweg schilderijen 
en monoprints te zien van Nico 
Dekker en Theo Boots. Het WBC 
is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur.

Expositie Willibrordus  
Business Centrum

De Hoefsmid 26 • 1851 PZ Heiloo
072 737 01 99 • apkserviceheiloo.nl

Onderhoud en reparatie 
aan alle merken auto’s

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

DE ALLER-
LEKKERSTE 

SLOW GEGAARDE

SPARE-
RIBS 
UIT EIGEN 
KEUKEN

500 gram voor 

€ 5,00

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

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

Meer  
bezoekers  

op uw  
website of in 
 de winkel? 

  
 
 

Adverteer  
op 

 www.uitkijkpost.nl 
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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

GROENE AANSLAGVRETER
€ 6,69 1ltr

2e fles halve prijs*
*Actie geldig van 15 mei t/m 18 mei

Tevens tegenwoordig Beta Tools dealer!!

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

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

TOYOTA AURIS STATION € 23.950,-*
1.8 Hybrid Dynamic Automaat

grijs metallic, ’18, 34.012 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, elek-
tr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd), climate- en 
cruise control, navigatiesysteem, parkeerhulpcamera achter, 
Bluetooth, lichtmetalen velgen 16 inch, Smartkey, mistlampen 
voor, LED dagrijverlichting, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, CV 
met AB, touchscreen radio/
cd-speler, audiobediening 
op stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
lederen stuurwiel, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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Bluetooth, lichtmetalen velgen 16 inch, Smartkey, mistlampen 
voor, LED dagrijverlichting, in hoogte 
verstelbare bestuurdersstoel, CV 
met AB, touchscreen radio/
cd-speler, audiobediening 

* RIJKLAARPRIJS!

O
N

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

platinum silver metallic, ’08, 156.106 km, ABS, VSC, TRC, 9 
airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (ver-
warmd), NAVIGATIE, climate control, 
cruise control, centrale vergrende-
ling met afstandsbediening, 
parkeersensoren achter, 
privacyglass, TREK-
HAAK, mistlampen 
voor, radio/cd-speler, 
voorstoelen in hoogte 
verstelbaar, etc.

BOVAG
GARANTIE6 MND
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* RIJKLAARPRIJS!

airbags, elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (ver-
warmd), NAVIGATIE, climate control, 
cruise control, centrale vergrende-
ling met afstandsbediening, 
parkeersensoren achter, 

S
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* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA YARIS 3-DRS € 6.950,-*
1.0 VVT-i Aspiration

rood metallic, ’12, 81.903 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd), airconditioning, 
PARKEERCAMERA, climate control, in 
hoogte verstelbare bestuurdersstoel, 
centrale vergrendeling met af-
standsbediening, touchscreen 
radio/cd-speler met Blue-
tooth, audio- en telefoon-
bediening op stuurwiel, in 
hoogte en diepte verstel-
baar stuurwiel, etc.
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* RIJKLAARPRIJS!

PARKEERCAMERA, climate control, in 
hoogte verstelbare bestuurdersstoel, 
centrale vergrendeling met af-
standsbediening, touchscreen 
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* RIJKLAARPRIJS!

BOVAG
GARANTIE6 MND

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

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

Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken

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

S
I
O
N

* RIJKLAARPRIJS!

VOLLEDIGE
GARANTIE1 JAAR

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

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

* RIJKLAARPRIJS!
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TOYOTA COROLLA VERSO € 7.950,-* O

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

* RIJKLAARPRIJS!
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BOVAG
GARANTIE6 MND

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

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

O
C
C
A
S
I
O
N

* RIJKLAARPRIJS!
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* RIJKLAARPRIJS!

BOVAG-
GARANTIE6 MND

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

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

voorstoelen in hoogte 

VERKOCHT

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

19 MEI GEOPEND
VAN 10.OO TOT 16.00 UUR

Laat ook uw bloem- en 
plantenbakken vakkundig

door ons vullen
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Elke week verschijnt de rubriek ‘De tien vragen aan’ in de Uitkijkpost.  

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

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

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

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

volgend ‘slachtoffer’!

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in Grootebroek en getogen in Luttelgeest, Bols-
ward, Beverwijk en Heemskerk. Op eigen benen woonde ik 
daarna in de Bijlmer, Hoogkarspel, Alkmaar, Limmen, Heemskerk, 
Overveen, Heemstede, Haarlem, weer Overveen, Puydarrieux, Aux 
Aussat, Ladevèze Ville, en nu heerlijk en voorgoed in Heiloo.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Vroeger kookte mijn vrouw zodra ze van haar werk kwam, de 
kinderen en ik dekten intussen de tafel en staken de kaarsen aan. 
Op een dinsdag mompelde ze iets toen ze de borden op tafel zette. 
De volgende dag ging ze gelijk met ons zitten en nam een glas wijn. 
Toen we bij haar tweede glas vroegen wat we gingen eten zei ze: 
“Ik heb gisteren gezegd dat jullie er van moesten genieten, want 
het was de laatste keer dat ik kook”. Sindsdien doe ik het elke dag 
en met veel plezier. Toen ik later hotelier werd kwam het me goed 
van pas. Omdat gasten om de recepten vroegen ben ik een blog 
begonnen (simplefoodlookinggood).

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Mijn vader is te vroeg overleden. Ik zou hem graag laten zien dat ik 
eigenlijk toch wel goed terecht ben gekomen.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Mijn oma lag altijd ziek te bed. Maar op haar zeventigste sprong ze 
eruit, kocht een brommer en een helm en toerde nog jaren door 
heel West-Friesland. Schitterend.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
De groenste plek van Heiloo. Het laken van het biljart van Café de 
Wit, elke dinsdagavond met de plaatselijke fine fleur.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Voor nieuwe afleveringen van Fargo op Netflix.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Mijn (helaas overleden) vriend Jules en ik hadden ieder een 
reclamebureau. Toen we vijftig werden kwam hij met het plan om 
de boel te verkopen en iets heel anders te gaan doen. Leek me eng 
maar liet me overhalen. Hij ging Surinaamse groenten telen in Por-
tugal en ik werd hotelier en boekenschrijver in Frankrijk. Foto’s 
staan op peterschoenmaker.nl. Nooit spijt van gehad dat ik naar 
hem geluisterd heb.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
In Frankrijk hadden we een zwembad voor de gasten maar ik kan 
(nog steeds) niet zwemmen.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Een burgemeester kan niet veel veranderen, zijn wethouders en de 
raad wel. Veel inwoners van Heiloo van wie het dak niet geschikt 
is voor zonnepanelen hebben samen al duizend panelen op daken 
van gemeentegebouwen laten leggen, dankzij de Stichting Cohesie. 
Maar hoewel de gemeente zelf ook veel stroom verbruikt doet die 
tot nu toe niet mee. Toch lijkt me dat een doelmatiger bijdrage aan 
een betere wereld dan een regenboogzebrapad.

10. De persoonlijke vraag van Barre Dekker:
“Peter, ik heb je als klant 3 jaar geleden leren kennen toen je van 
Frankrijk naar Heiloo verhuisde. Ik spreek je nog bijna elke 
week, maar heb toch nog een vraag: Wat vind je van Heiloo? En 
bevalt het je hier?” 

Na al mijn verhuizingen weet ik dat de directe Noord-Hollandse 
humor niet overal wordt gewaardeerd. Ook daarom voel ik me 
toch het meeste thuis tussen de mensen van boven het kanaal. Een 
mooier plekje dan Heiloo is er niet en we hebben het zeer naar ons 
zin. Ik ga nooit meer verhuizen.

Ik geef de tien vragen door aan Wilma Eerenstein,  
voorzitter van de Stichting Cohesie. Mijn vraag is:  
“Wanneer denk je dat de eerste thoriumcentrale schone en veilige 
elektriciteit kan leveren?”

Tien vragen aan...

Peter
Schoenmaker

Volg de Uitkijkpost ook op

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

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

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

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

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

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

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business 
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

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

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

Vervolg van de voorpagina: 

Music Meeting Heiloo  
‘De Muzikale Wereld’

“Wie er allemaal optreden en 
wat u van hen mag verwachten, 
staat in een prachtig overzicht op 
onze geheel vernieuwde website 
www.musicmeetingheiloo.nl. U 
kunt dit overzicht zelfs uitprin-
ten en zo als gids gebruiken op 
beide muziekdagen,” aldus Teunis. 
Noemenswaardig is het gegeven dat 
tussen de concerten door ook nog 
verrassende flitsoptredens zullen 
plaatsvinden in de Cultuurkoepel en 
Cultureel Centrum De Strandwal. 
Bovendien staat er nog een buiten-
optreden gepland. Er gebeurt dus 
van alles op muzikaal gebied. En de 
toegang op beide dagen is natuurlijk 
gratis.

Muziek en passie
Teunis wil nog eens extra bena-

drukken dat muziek maken men-
sen met elkaar verbindt. “Het is een 
universele taal en het geeft inspira-
tie en kracht aan mensen die over 

de hele wereld door middel van 
muziek met elkaar kunnen com-
municeren. Dat proberen wij als 
werkgroep Music Meeting Heiloo 
nu voor de zevende maal op het 
prachtige Landgoed Willibrordus te 
realiseren met en voor de inwoners 
van Heiloo en omstreken.”

U bent van harte uitgenodigd om 
langs te komen op het landgoed om 
te genieten van alle muzikale optre-
dens. Op deze plaats ook alvast een 
hartelijk woord van dank aan alle 
vrijwilligers en sponsoren die het 
mogelijk maken om Music Meeting 
Heiloo te realiseren. Voor meer 
informatie over de deelnemers, 
het programma en de sponsoren 
kunt u kijken op de website www. 
musicmeetingheiloo.nl. Volg MMH 
ook op facebook@musicmeeting-
heiloo. Graag tot ziens op 25 en/of 
26 mei.

Teunis van der Zwart is artistiek leider van Music Meeting 
Heiloo.       Foto: Gregor Servais

Coöperatiefonds Rabobank doneert 
voor nieuwe website Witte Kerk

HEILOO - De Witte Kerk in 
Heiloo heeft een nieuwe web-
site: www.wittekerk-heiloo.
nl. Dankzij een donatie van 
het Coöperatiefonds van de 
Rabobank is de site er gekomen. 
Donderdag 9 mei overhandigde 
Nico Adrichem van de leden-
raad een cheque ter waarde van  
€ 1000,- aan Erik Bijkerk en 
Marien van der Wolf van de 
Stichting Monument Witte Kerk 
Heiloo.

De nieuwe website is een eerste 
stap voor de Witte Kerk om actie-
ver naar buiten te treden. Bijkerk: 
“Iedereen weet hoe belangrijk het 
is om online goed vindbaar te zijn. 
Met de nieuwe site laten we zien 
wat de kerk te bieden heeft en wat 
er in de kerk te doen is.”

De website heeft een moderne 
look & feel die gebaseerd is op de 
kleuren die in de kerk gebruikt wor-
den. Het groen van het tongewelf 
komt terug en het okergeel weer-
spiegelt het haantje op de toren. 
Stichting Monument Witte Kerk is 
zeer tevreden over het resultaat. 
“Met Heilooër ondernemers Bart 
Dalenberg en Michiel Bent is er een 
prachtige site opgeleverd.”

Met donaties uit het 
Coöperatiefonds draagt de 

Rabobank bij aan investeringen en 
bestedingen ter verbetering van de 
economische, sociale en culturele 
omgeving, inclusief duurzame ini-
tiatieven. Het gaat om bijdragen 

in kennis, netwerk en/of geld aan 
collectieve thema’s zoals zelfred-
zaamheid, duurzaamheid, voeding, 
ondernemerschap, innovatie en 
lokale leefomgeving.

Marien van der Wolf, Nico Adrichem en Erik Bijkerk.
             Aangeleverde foto
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tijdloos
Kom naar onze showroom en u zult zien dat ‘onze tijdloze klassiekers’ niet 

oubollig en saai zijn. Wij leveren ze al jaren. Bij Ant. Duijn keukens doen 

we al jaren veel meer, zo kunnen we ook zorgen voor aanpassen van 

leidingwerk, electra etc. / wanden glad stucen / wand- en vloertegels 

aanbrengen / wanden en kozijnen afwerken... bij de meeste andere 

keukenzaken krijg je allemaal verschillende bedrijven over de vloer!

Hasselaarsweg 21  Heerhugowaard 
Tel. 072 - 5714108 

www.antduijnkeukens.nl 

 

 

 

 

  H     RT
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Openbare ledenvergadering
onderwerp: Spreekbeurt VVD-Tweede Kamerlid,  
Dilan Yesilgöz-Zegerius over Energie-transitie

Het VVD-netwerk BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) organiseert 
een openbare ‘debat-spreekbeurt’ van/met het VVD-Tweede Kamerlid Dilan  
Yesilgöz-Zegerius. Het thema is de Energietransitie, zoals neergelegd in het  
Klimaatakkoord van Parijs. Onderwerpen als overschakelen op alternatieve  
energiebronnen, w.o. windenergie en het terugdringen van de uitstoot van broeikas-
gassen komen aan de orde. Tevens gaat Dilan Yesilgöz-Zegerius in op de betaal-
baarheid van de klimaatplannen voor de inwoners van Nederland en welke keuzes 
iedereen kan maken.

Ook als u geen lid bent van de VVD, bent u 
van harte welkom om over het belangrijke 
onderwerp ‘Energietransitie’ met de spreker 
en andere aanwezigen in discussie te gaan 
en van gedachten te wisselen.

datum  : maandag 20 mei 2019
tijd       : 20.00 uur - 21.00 uur  
 - inloop vanaf 19.30 uur
plaats  : Restaurant Johanna’s Hof, 
 Johannisweg 3,  
 1901 NX Castricum

voor informatie: 
Menno Haga
telefoon: 072-5054980
e-mail: m.k.haga@quicknet.nl

Dilan Yesilgöz-Zegerius

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

Vrijwilliger in ’tHuis Lioba worden?

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

op het terrein van het Liobaklooster. 

En daar hebben we jou bij nodig!

Interesse?
Neem alvast een kijkje op de website en 

meld je direct aan of bel ons voor een afspraak.

Herenweg 85 - 1935 AH  Egmond Binnen 
T 06-12 40 80 72 -  I  thuis-lioba.nl

Monique Krom en Marjolein Verkoijen

’tHuis Lioba biedt vriendelijke, veilige 
en vertrouwde zorg aan mensen die 

ongeneeslijk ziek zijn, op een prachtige 
locatie op het terrein van het Liobaklooster. 

En daar hebben we jou bij nodig!

Interesse?
Neem alvast een kijkje op de website
en meld je direct aan of bel ons voor 

een afspraak.

Herenweg 85 - 1935 AH  Egmond Binnen  
T 06-12 40 80 72 -  I  thuis-lioba.nl

Monique Krom en Marjolein Verkoijen

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

Gratis*

zonnebril 
op sterkte
*Bij aankoop van 
  een complete bril

Opticien 
Optometrist 
Contactlensspecialist

Stationsplein 24  1851 LN Heiloo   
Tel: 072 533 12 75   www.zonneveldoptiek.nl
Gratis parkeren in de parkeergarage
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LIMMEN - Simone en Iris Ooms, moeder en dochter, startten in januari 
2019 Schoonheids- en pedicuresalon Zaamen. “Onze droom om samen 
iets te beginnen is eindelijk uitgekomen,” aldus Iris, die tien jaar geleden 
in de voetsporen van haar moeder trad. In de prachtige lichte en rustge-
vende ruimte aan de Schipperslaan in Limmen bieden de dames diverse  
behandelingen aan. 

Er zijn twee cabines aanwezig: één voor de schoonheidsbehandelingen en één 
voor de pedicurebehandelingen. Tevens kunnen deze twee behandelingen ook 
gecombineerd worden in een duobehandeling. “Alle behandelingen staan in het 
teken van huidverbetering en hebben een ontspannende werking; ons doel is 
om dit samen in één behandeling te combineren,” aldus Iris. Alle facetten van 
een behandeling zijn overigens ook los te boeken. Iris heeft zich daarnaast nog 
gespecialiseerd in acnebehandelingen. Ze behandelt de acne tijdens een reini-
gende gezichtsbehandeling. Hierbij geeft Iris ook adviezen voor thuis wat betreft 
de verzorging van de huid.

Gezichtsbehandelingen met alleen de meest hoogwaardige producten
Simone en Iris vinden het belangrijk om met producten te werken waar zij per-
soonlijk achter staan zoals Lycon, een speciale wax om o.a. wenkbrauwen te 
modelleren. “Dit is de crème de la crème onder de wax: het is een mild product, 
heel zacht voor de huid en haalt ook alle donshaartjes weg, het is een prachtig 
product,” aldus Simone die gepassioneerd over haar werk vertelt. De wax is de 
ideale hars voor stugge, korte, lange en hardnekkige haren op ieder deel van het 
gezicht of lichaam.

De gezichtsbehandelingen worden uitgevoerd met de verzorgingslijn van 
Webecos, een product van Nederlands fabricaat. Dit product bestaat voorname-
lijk uit actieve ingrediënten die afkomstig zijn uit natuurlijke bronnen. Het pro-
duct is niet alleen effectief maar ook hypoallergeen. De gezichtsbehandelingen 
met Webecos hebben een huidverbeterend effect. Het kaviaarextract waarmee 
de heerlijke gezichtsmassages worden uitgevoerd is het paradepaardje van dit 
merk. “Het kaviaarextract bevalt veel vitaminen en er zitten werkzame stoffen 
in voor het verbeteren van de huid,” vertelt Simone. “De huid krijgt er een prach-
tige glans van en je hebt er tot weken na de behandeling plezier van,” vult doch-
ter Iris aan. Webecos heeft diverse producten die effectief zijn voor alle soorten 
huidtypen waaronder verschillende soorten peeling, maskers, zonnebrand, dag- 
en nachtverzorging en serums. Iris en Simone adviseren u na een uitgebreide 
huidanalyse graag welk product bij uw huid past.

Pedicurebehandelingen: “Iedereen pijnvrij de deur uit”
Op het gebied van de verzorging van de voeten kunt u een pedicurebehandeling 
reserveren waarbij ook zorg wordt besteed aan problemen zoals kalknagels, 
ingegroeide teennagels, eeltplekken en likdoorns. “Wij willen dat iedereen hier 
pijnvrij de deur uitgaat,” aldus Iris. Een behandeling kan uitgebreid worden met 
een Shellac behandeling van CND. Op de teennagels blijft de Shellac bijna zes 
weken netjes zitten. “De modekleuren voor deze zomer zijn lekker fris: blauw, 
groen, roze en oranje. Maar de French manicure en de nude-kleuren zijn tijdloos 
en blijven ook prachtig,” vertelt Simone die zelf een prachtige blauwe kleur op 
haar nagels heeft, want de Shellac is niet alleen voor op de teennagels.

Een cadeaubon geven van Salon Zaamen is een feestje op zich
In aanloop naar verjaardagen of speciale dagen zoals bijvoorbeeld Vaderdag is 
het goed om te weten dat de salon cadeaubonnen voor diverse behandelingen 
en bedragen verkoopt. De cadeaubonnen worden zo mooi verpakt dat het geven 
alleen al een feestje is. Denk bijvoorbeeld eens aan een uitgebreide gezichtsbe-
handeling van 90 minuten ter waarde van € 49,50. Om een cadeaubon te bestel-
len kunt u de dames bellen en voor meer informatie over de tarieven kunt u de 
website checken.

Via de website kunt u een afspraak maken door het contactformulier in te vullen 
of via het WhatsApplinkje. Telefonisch kunt u ook een afspraak maken door te 
bellen naar 06-41544249 of 06-39230287.

Tekst: Margreeth Anema

De droom van moeder Simone en dochter Iris: 
Schoonheidssalon en 

pedicure Zaamen

Simone en Iris Ooms.                                Foto: Margreeth Anema

Schipperslaan 4-H, 1906 BG Limmen, 06-41 544 249/  
06-39 230 287, salonzaamen@hotmail.com

www.salonzaamen.nl, facebook: @salonZaamen

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

Wethouder onthult logo en website 
Natuurlijk Heiloo

HEILOO - Dinsdagavond 7 
mei vond in Theeschenkerij 
De Buitenkans de onthul-
ling plaats van het logo van 
Natuurlijk Heiloo. Wethouder 
Fred Dellemijn onthulde het 
logo door een druk op een knop 
van de computer. Naast het logo 
werden ook de Facebookpagina, 
Instagram en de website gelan-
ceerd.

Heiloo heeft veel te bieden voor 
recreanten/bezoekers en inwoners 
op het gebied van cultuur, natuur, 
sport en recreatie. Er is ook een 
ruime keuze in het aantal horeca-
gelegenheden. Natuurlijk Heiloo 
stimuleert de samenwerking tussen 
de uiteenlopende aanbieders van 
recreatieve, toeristische en cultu-
rele faciliteiten. De marketingcam-
pagne Natuurlijk Heiloo biedt een 
breed scala aan mogelijkheden om 
de vele faciliteiten en activiteiten in 
Heiloo zichtbaar te maken. Dit alles 
is bedoeld om het dorp beter te kun-
nen positioneren.

Op de website kunnen bezoekers 
alles vinden over wat er te doen is in 
het dorp. Ook de evenementen die 
plaatsvinden in het dorp zijn daar te 
vinden. Verder vindt op de website 
ook de promotie van de cultuurhis-
torische pareltjes van Heiloo plaats.

Twee jaar geleden is een stagi-
aire in opdracht van de gemeente 
een onderzoek gestart. Vanuit dit 
onderzoek is gestart met Natuurlijk 
Heiloo. Jeroen Bruynis en Stefan 
Weijman van ‘Reclame aan de Kust’ 
zijn aan de gang gegaan met de ont-
wikkeling van het logo. Een logo 
bestaande uit de kleuren grijs en 
paars en een duidelijke grijze punt 
achter Heiloo. De punt is een soort 

van statement.

Tijdens de avond van de onthul-
ling konden de aanwezige onder-
nemers en vertegenwoordigers van 
verenigingen en gemeente meeden-
ken over de verder ontwikkeling 
van de marketingcampagne en de 
website www.natuurlijkheiloo.nl.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Wethouder Fred Dellemijn met Jeroen Bruynis (l) en Stefan 
Weijman van Reclame aan de Kust.                          Foto: STiP Fotografie

COLUMN

Michiel Ullers

En de 12 punten gaan naar... 
Hockeyvader! Het is weer zover 
deze week. Hilarische acts, ‘over the 
top’ outfits, vrouwen die mannen 
zijn of andersom en een spectaculair 
podium. Kortom, het songfestival.

Hockeyvader is een fan, al is het 
alleen maar voor het heerlijk nega-

tieve commentaar van Cornald Maas 
en Jan Smit. “De volgende act is met 
veel bloot, vlammen, geschreeuw 
en onbegrijpelijke outfits, dus het 
zal wel hoog scoren”. Ik verheug me 
op het hysterische gedoe van alle 
fans in de zaal, de verrassing bij elk 
optreden wat er nu weer komt, de te 
flauwe grappen van de presentato-
ren, de te lange aankondigingen bij 
de puntentelling en de tenenkrom-
mende interviews in de red, blue 
of green room met de deelnemers. 
In the end wint er vast wel weer 
een groep Orks, een stel oma’s, een 
zingende kip of een vrouw met een 
baard.

Inmiddels is het elk jaar een feest 
om te kijken. Met het hockeygezin 
op de bank, chips en cola erbij en 
vooral heel veel verbazing om de 
belachelijke acts, lachen om alles 
wat je ziet en genieten van het com-
mentaar. Een heerlijk avondje enter-

tainment met dit jaar een prachtige 
inzending van Nederland, die kans 
heeft om te winnen. En als we 
winnen mogen we het in ons land 
organiseren.

Ik nomineer hierbij Heiloo. Het kan 
prima in De Beun en we maken bij ‘t 
Loo een groot feestterrein met grote 
schermen en een feesttent. De after-
party kan bij De Wit en we hebben 
genoeg moois in de omgeving om 
te tonen aan de rest van de wereld. 
We bouwen het Vennewater om tot 
perscentrum en ik zie al die creaties 
al door ons dorp lopen. Dat moet 
toch kunnen?

En last but not least: we hebben al 
een regenboogvlag op het gemeen-
tehuis. Kortom, ‘See you in Heiloo 
2020!’

Songfestival

3.941 euro voor Amnesty International
HEILOO - De collecte van 
Amnesty International, die van 
10 tot en met 16 maart plaats-
vond in Heiloo, heeft € 3.941 
opgebracht. 42 vrijwilligers col-
lecteerden in Heiloo voor de 
mensenrechtenorganisatie. 

In heel Nederland werd dit jaar  
€ 1.175.661 opgehaald voor het werk 
van Amnesty. De organisatie dankt 
alle vrijwilligers voor hun geweldige 
inzet.

Amnesty is een onafhankelijke 
organisatie en neemt voor haar 

onderzoek, lobby en actie geen 
geld aan van overheden of politieke 
groeperingen. Juist daarom is de 
opbrengst van de jaarlijkse collecte 
van onschatbare waarde.

Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de 

collecte wordt opgehaald, kan 
Amnesty haar werk blijven doen. 
Bijvoorbeeld om mensen vrij te 
krijgen die gevangenzitten vanwege 
verzonnen aanklachten. Mensen als 
Jeremy Corre uit de Filipijnen. Hij 
zat zes jaar vast op de valse beschul-
diging van drugsbezit. Tijdens zijn 

gevangenschap werd hij gemarteld. 
Amnesty voerde actie voor zijn vrij-
lating en tijdens Write for Rights 
2014 werd er massaal voor hem 
geschreven. In maart 2018 kwam hij 
vrij.

Kijk voor meer informatie over 
het werk van Amnesty International 
op www.amnesty.nl.
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3 X EEN EXTRA IJSBOL!3 X EEN EXTRA IJSBOL!
DEZE ACTIEKAART  
IS GOED VOOR 
3 X EEN IJSBOL!
DEZE KAART BLIJFT ONBEPERKT 
ZIJN GELDIGHEID BEHOUDEN.
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Stempelkaart ijsbollen
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Britt Scholte

GEBASEERD OP DE DREAMWORKS ANIMATION FILM EN HET BOEK VAN WILLIAM STEIG

IN SAMENWERKING MET ALMO BVBA I.O.V MUSIC THEATRE INTERNATIONAL EUROPE

KAARTVERKOOP: 
WWW.HANSWIJCKERS.NL

T H E A T E R  D E  B E U N ,  H E I L O O

Artistieke leiding: Sophie van Hecke, 
Originele regie: Jason Moore en Rob Ashford

VOOR HET EERST GEPRODUCEERD OP BROADWAY DOOR 
DREAMWORKS THEATRICALS EN NEAL STREET PRODUCTIONS 

Tekst en liedteksten: 
David Lindsay-Abaire

Muziek: 
Jeanine Tesori

MUSICALVERENIGING
DE HANSWIJCKERS

31 MEI en 1 JUNI 2019

Vertaling: Allard Blom

GEBASEERD OP DE DREAMWORKS ANIMATION FILM ENN HET BOEK VAVAV N WILLIAM STEIG

MUSICALVERENIGINGMUSICALVERENIGING
DE HANSWIJCKERSDE HANSWIJCKERSDE HANSWIJCKERSDE HANSWIJCKERSDE HANSWIJCKERSDE HANSWIJCKERSDE HANSWIJCKERSDE HANSWIJCKERS

T h e  M u s i c a l

Musicalvereniging
De Hanswijckers
spelen SHReK
Musicalvereniging De Hanswij-
ckers pakt in haar jubileum jaar 
fl ink uit met de bekende mu-
sical SHReK. Een komische en 
avontuurlijke musical over (ver)
oordelen, afgaan op uiterlijk en 
een lang en gelukkig leven.

Vanaf september repeteren 
de kinderen wekelijks onder 
leiding van Sophie van Hecke met als spetterende afsluiting de 
voorstelling op 31 mei en 1 juni. Het decor bestaat dit jaar onder 
andere uit metershoge bomen, een enorm kasteel, torenkamers 
en moeras. Bijzonder is dat de kleding dit jaar voor het grootste 
gedeelte zelf gemaakt wordt. Omdat alle kinderen een aantal 
personages spelen is dat een enorme klus. Al met al wordt het een 
prachtige voorstelling voor het hele gezin met veel humor.

Wilt u deze unieke voorstelling bijwonen dan kunt u kaartjes 
kopen via www.hanswijckers.nl.

50-JARIG BESTAAN DE HANSWIJCKERS
Dit jaar bestaat musicalvereniging De Hanswijckers 50 jaar. 
Een bijzonder jubileum dat niet onopgemerkt voorbij kan 
gaan. Er wordt daarom op 1 juni, rondom de matinee-
voorstelling, een reünie voor oud-leden en betrokkenen 
georganiseerd. Dé kans om je medespelers weer te spreken, 
herinneringen op te halen en foto’s te bekijken. 

Kaarten voor de jubileumvoorstelling
   inclusief reünie zijn te verkrijgen
     via www.hanswijckers.nl
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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

EXTRA 
PRESENTATIE 
‘DE DIE OF HET DIE’ 

door Jaap de Graaf. Kom meer te 
weten over het onbekende Die-ge-
bied in Heiloo. Na afloop kunt u de 
expositie bekijken. aanvang 14.30 
uur. Toegang gratis.

❯ HISTORISCHE VERENIGING HEILOO op 
Landgoed Willibrordus, www.hvheiloo.nl

19
MEI

‘SONGS ALONG
THE WAY’  
door Rietveld Ensemble en 

Helena van Weel (mezzo) m.m.v. 
Marleen Bakker (harp). Aanvang 
15 uur  Entree € 15, jeugd € 7. 

❯ ST. CULTUUR WITTE KERK HEILOO 
Kaarten via info@concertenwittekerk.nl of 
06-45185251.

19
MEI

JANNE SCHRA 
– LALALA LOVE
Eén van Hollands meest 

intrigerende stemmen.

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

19
mei

ELLEN 
TEN DAMME 
PREVIEW!

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

25
mei

LENTE FAIR 2019
Een prachtige lentemarkt 
met mooie producten, kin-

deractiviteiten en nog veel meer…..

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

26
mei

GADJO ORKESTRA
Energieke en 
melancholische 

Gipsymuziek uit de Balkan.

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

08
jun

STICHTING VRIENDEN VAN 
DE BEUN – MUZIEKSHOW
THE BLUEBETTES 

MET “BEST OF THE SIXTIES”  
Het wordt weer feest met de swin-
gende meidenband The Bluebettes. 
Een show vol puike liedjes, humor en 
herkenbaarheid. Aanvang 20.15 uur. 

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

18
mei

THEATERGROEP 
HORIZON – MUSI-
CAL DIKKIE DE KID
Ludiek verhaal over de 
opkomst en ondergang 
van de DSB Bank.

❯ THEATER DE VEST, 
kaarten € 22 via www.dikkiedekid.nl

22
25
MEI

T/M

Grootste geraniummarkt van Heiloo & omstreken! 

HEILOO - De Aalsmeerse Plantenhal organiseert weer de grootste gera-
niummarkt van Heiloo en omstreken. Wél met een kleine verandering: 
het is NIET bij winkelcentrum ‘t Loo maar bij Aalsmeerse Plantenhal zelf 
aan De Hoefsmid 25 in Heiloo, naast Karwei. Er is een mega hangplan-
tenshow, honderden geraniums, vele soorten stekgoed en een uitgebreid 
assortiment vaste planten tegen messcherpe prijzen. Ook dit jaar zijn er 
volop aardbeien en pioenrozen, vers van het land. Aan de kinderen is ook 
gedacht en er staat een geweldig springkussen. 

Op zaterdag 18 mei is er de vroege vogelactie: tussen 07.00 en 09.00 uur 
10% extra korting op de toch al scherpe prijzen. Nu dus ook op binnen- en 
buitenpotten! Er is ruim parkeergelegenheid aanwezig. Kom gezellig langs 
op zaterdag 18 mei en zondag 19 mei op De Hoefsmid 25 in Heiloo.

Inloopdagen Jan van Rijckenborghschool

HEILOO – Bent u op zoek naar een kleinschalige vriendelijke basis-
school? Vanaf 21 mei staan iedere dinsdag de deuren van de Jan van 
Rijckenborghschool open voor belangstellende ouders. Tussen 10.00 en 
14.00 uur kunt u de warme en creatieve sfeer proeven en een kijkje nemen 
in de klaslokalen tijdens een gewone lesdag. Belangrijke uitgangspunten 
van het onderwijs zijn ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’ en een evenre-
dige ontwikkeling van het sociale, cognitieve en creatieve niveau van de 
leerlingen. Er wordt gewerkt met projectonderwijs en reguliere lesmetho-
des, die voldoen aan de kerndoelen. Beeldende Vorming en Drama wor-
den gegeven door vakdocenten, daarnaast worden muziekonderwijs en 
naschoolse activiteiten aangeboden. Tevens kan uw peuter vanaf de leef-
tijd van 3,5 jaar twee ochtenden per week instromen in de kleutergroep. 

Voor meer informatie, bel directrice Marije Peters (072-5338286) of bezoek 
de website www.jvrschoolheiloo.nl. Trompenburg 49, 1852 CC in Heiloo.

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N Moederdagactie  
een groot succes!

HEILOO - Afgelopen Moederdag 
zijn tien moeders door de win-
keliers van Het Hoekstuk in het 
zonnetje gezet.

“Er zijn echt heel veel leuke reac-
ties binnengekomen,” aldus Jasper 
van de Albert Heijn, “maar we kon-
den er maar 10 kiezen.”

De kinderen gaven heel veel 
redenen op waarom hun moeder 
de liefste is, zoals: door mijn moe-

der hebben we nu cavia’s, ik mag 
met 36 jaar weer bij mijn moeder 
wonen, gewoon omdat ze de liefste 
is, omdat ik net zelf moeder ben 
geworden...

“De gelukkige moeders zijn 
inmiddels verwend met veel 
cadeaus, maar vaders krijgen in juni 
een kans,” aldus Hans van Primera, 
“want het is fantastisch om iets voor 
een ander te doen.”

Jasper (links) van Albert Heijn en Hans van Primera: “In juni 
krijgen vaders een kans.”        Aangeleverde foto

Cheques voor 
Timmerdorp Heiloo

HEILOO - De organisatie van 
Timmerdorp Heiloo werd blij 
gemaakt met verschillende 
mooie bijdragen om in augustus 
weer een mooi Timmerdorp te 
kunnen organiseren.

Heilooër Limmer Bokkentocht
Namens de organisatie van de 

Heilooër Limmer Bokkentocht 
overhandigde Frans Ruiter ‘op loca-
tie’ een bedrag van € 395,85 aan 
bestuursleden Wendy Koedijk en 
                Alexander Smit van Timmerdorp, 
die zich vereerd voelden en zeer ver-
heugd waren met de bijdrage. Elke 
editie van de Bokkentocht wordt 
een deel van de opbrengst van de 
verkochte stempelkaarten geschon-
ken aan een goed doel. Afgelopen 
lente-editie was Timmerdorp Heiloo 
de gelukkige.

Highlow Rangers
Namens de Highlow Rangers 

mocht de organisatie van 
Timmerdorp een bedrag van maar 
liefst € 4000 in ontvangst nemen. 
Daarnaast hadden de Rangers bij 
Groenhart ook nog 50 kilo spij-
kers en 10 kilo schroeven voor 
Timmerdorp geregeld. Zondag 12 
mei bedankten de Rangers hun 
sponsoren voor hun bijdrage aan 
de Highlow Rangers Run 2019. De 
Rangers schonken ook een bedrag 
van € 500 aan het Nepal Education 
Program voor de kinderen in Nepal, 
waar de Highlow Rangers al een 
aantal jaren voor rijden. De Highlow 
Rangers wil iedereen bedanken 
voor hun bijdrage aan deze run 
en hoopt dat de kinderen van het 
Timmerdorp weer een fantastische 
week tegemoet gaan in augustus.

Frans Ruiter (rechts) overhandigt de cheque aan Alexander Smit 
en Wendy Koedijk.         Aangeleverde foto

 
Landschap Noord-Holland zoekt vrijwilliger  
 
HEILOO - Landschap Noord-Holland huist sinds maart weer in het kan-
toor tussen de Schuine en Rechte Hondsbosschelaan in Heiloo. Voor het 
nieuwe pand zoekt het Landschap een vrijwilliger die allerlei hand- en 
spandiensten wil verrichten. Het gaat om klussen als het versturen van 
tijdschriften, het vouwen en insteken van mailingen, het printen en plasti-
ficeren van kaarten en het verzendklaar maken van kalenderbestellingen. 
Het werk kan in twee dagdelen per week gedaan worden, maar een flexi-
bele instelling wordt zeer gewaardeerd.

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij Landschap Noord-Holland te wer-
ken? Schroom niet en stuur een mail met een korte motivatie en uw  
contactgegevens naar info@landschapnoordholland.nl.
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Golfen is genieten op de golf aan van Heiloo

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

En onbeperkt genieten kan een jaar lang voor slechts E 800,-
Kom kennismaken en informeer naar onze lidmaatschapsvormen.

Probeer dan eens een gratis proefses-
sie in één van onze zoutkamers!
Zouttherapie (Halotherapie genoemd) 
is fijn bij: astma, COPD, eczeem, pso-
riasis, voorhoofdsholte - en bijholte-
ontsteking, hoesten, oorontsteking, 
vastzittend slijm, (chronische) bron-
chitis, (chronische) verkoudheid, ton-
sillitis, griepverschijnselen, klachten 
na een longontsteking of longembolie, 
hooikoorts en aanverwante luchtweg-
problemen.

Wij zien dat veel mensen die onze zout-
kamer bezoeken meer lucht krijgen, min-
der hoesten, slijm makkelijker op kun-
nen hoesten of geen last meer hebben 
van slijm, geen/minder ontstekingen 
hebben, een betere hersteltijd na inspan-
ning krijgen, geen jeuk meer hebben en 
een zachte huid krijgen. Veel mensen 
hebben minder of zelfs helemaal geen 
medicatie meer nodig. Afbouwen van 
medicatie moet u wel altijd in samen-
spraak met uw
behandelend arts doen!

* Henk (chronisch ontstoken longen)….. 
De zoutkamer gaf mij mijn leven weer 
terug

* Christa (hooikoorts)…. Mijn hooi-
koorts werd elk jaar erger.  Zo moe werd 
ik van de antihistaminica, neusdruppels, 
hooi
koortspillen en het hielp ook niet eens! 
Nu gestopt met alles en ik ga alleen nog 
maar naar de zoutkamer en combineer 
dit met de magnesiumtherapie!

* Maria: (astma)….. Dankzij de zoutka-
mer en magnesiuminhalatie ben ik de
hele winter niet ziek geweest. Ik zit nu
nog op 1 pufje voor het slapen gaan in
plaats van 3 verschillende inhalers.

* Joep (eczeem)….Na 3 bezoeken ver-
dween de jeuk al. Mijn huid wordt steeds 
zachter en ik krijg mijn eczeem steeds 
beter onder controle.

Meer ervaringen zijn er te vinden op: 
WWW.HALOMEDICS.NL

• Combineer onze Halotherapie ook
eens met onze magnesiuminhalatie,
aan te raden bij: huid - en luchtwegpro-
blemen, diabetes, hoge bloeddruk, hoog
cholesterol, geheugenproblematiek,
ADHD, osteoporose, artrose, fibromy-
algie, tinnitus, migraine, stijfheid, spier-
krampen en restless legs. Voor een eer-
ste kennismakingssessie in de magnesi-
umcabine betaalt u 10,-.

E-mail adres: 
info@halomedics.nl 
Website: 
WWW.HALOMEDICS.NL

Halomedics Limmen
Dusseldorperweg 119
1906 AJ LIMMEN
Tel: 06 - 10709751

Halomedics Schagen
Kaagweg 2A
1741 LB SCHAGEN
Tel: 06 - 36283214         

Halomedics Hoorn
Rotiusstraat 1
1624 GA HOORN
Tel: 06 - 36283214 

“ Genezen” in een zoutkamer van Halomedics in 
Limmen, Hoorn en Schagen

Heeft u last van huid – of luchtwegaandoeningen?

   Informatieavond
Dinsdag 21 mei 2019

van 19.00 – 20.30 uur:

Eén op de vijf Nederlanders krijgt huidkanker. Het
aantal mensen dat deze meest voorkomende vorm
van kanker krijgt, is in 15 jaar bijna verviervoudigd.

Voor iedereen die meer  
wil weten over de oorzaken,  
de symptomen en over de  
behandeling van de verschil- 
lende soorten huidkanker.

Meld u  
nu aan
via de site of
per telefoon

 Huidkanker

Locatie informatieavond:
Comeniusstraat 3 
1817 MS Alkmaar 
Telefoon 072 515 77 44
www.centrum-oosterwal.nl
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• Westerweg 250 
• tel. 072-5330670 
• info@bibliotheekheiloo.nl 
• www.bibliotheekheiloo.nl

Jubileumweek  
van 9 tot 13 oktober

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

25% korting op  
lezingen in 2012

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

25% korting  
voor nieuwe leden

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

In 1962 geboren?: 
50% korting

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

Gratis materialen 
lenen

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

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

Jubileummagazine
Natuurlijk ligt ook deze week 

het speciale Jubileummagazine 
van Bibliotheek Heiloo voor u 
klaar.

Jubileum op facebook
Volg Bibliotheek Heiloo ook 

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

En dan dit nog:
• 11 oktober: Avond 

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

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

• 25 oktober: 
Startbijeenkomst Klik&Tik

• 29 oktober:  Lezing 
over de Hohe Messe van Bach

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

• 2 november: Verkoop 
afgeschreven materialen 

Meer informatie op  
www.bibliotheekheiloo.nl

 
Inschrijving Uit&Zo Heiloo is 
geopend 
Aanmelden kan tot 15 juni. 
Uit&Zo Heiloo wordt dit jaar 
voor de 25e keer gehouden, op 
zaterdag 7 september. De bij de 
organisatie bekende verenigin-
gen ontvangen een uitnodiging. 
Heeft u geen uitnodiging gehad, 
maar wilt u meer informatie en/
of deelnemen dan kunt u contact 
opnemen via tel. 072-533 06 70 
of info@bibliotheekheiloo.nl. Op 
www.bibliotheekheiloo.nl vindt u 
het aanmeldformulier en de voor-
waarden voor deelname.

 
Jaarverslag 
Het jaarverslag van 2018 – in te 
zien op www.bibliotheekheiloo.nl 
- biedt een overzicht van al onze 
activiteiten die in het afgelopen 
jaar hebben plaatsgevonden en 
die invulling geven aan het beleid 
van Bibliotheek Heiloo.

 
Buitengewoon groen 
Di. 21 mei, 20.00 - 22.00 uur 
Overal ter wereld zorgen groene 
planten, bomen en grassen 
voor ons voedsel, zuivere lucht, 
rust, energie en geneeskracht. 
Hierdoor hebben zij een grote 
invloed op ons leven en welzijn. 
Eva Bakker hoopt u tijdens deze 
lezing te inspireren en te motive-
ren om groen meer in het dage-
lijks leven te betrekken. Opgave 
vooraf.

 
Kinderjury Stemfeest 
Wo. 22 mei, 15.00 - 16.00 uur

Laat je stem horen voor de 
Kinderjury! Je kunt stemmen 
op jouw favoriete boek van 
het afgelopen jaar en er zijn 
nog veel meer leuke activitei-
ten, bijvoorbeeld klooien en 
knutselen met boeken en de 
Boskinderenspeurtocht in de 
bieb.

 
Workshop Balans tussen privé 
en werk 
Vr. 24 mei, 10.00 - 12.00 uur

Is de balans tussen werk en privé 
soms ver te zoeken? Tijdens 
deze workshop werk je op een 
creatieve, speelse en interactieve 
wijze aan jouw persoonlijke Privé 
Werk Balans Inspiratiebord. 
Je ontvangt tips en er is veel 
ruimte voor interactie met elkaar. 
Opgave vooraf.

 
CoderDojo 
Za. 25 mei, 10.30 - 12.30 uur

Kom ook naar de CoderDojo en 
werk aan je programmeerskills!

We zetten Scratch voor je klaar 
met opdrachten voor beginners 
en gevorderden. Heb je zelf een 
project, dan kun je daar verder 
aan werken. De CoderDojo is er 
voor iedereen van 8 tot 18 jaar. 
Deelname is gratis, een toegangs-
kaart is vereist. Verkrijgbaar via 
www.bibliotheekheiloo.nl.

Theatervoorstelling voor  
kinderen 
Zo. 26 mei, 11.00 uur

Het prentenboek ‘Boer Boris 
gaat naar zee’ is omgetoverd tot 
een prachtige voorstelling met 
aanstekelijke liedjes. Kaarten à 
€ 5,- zijn te reserveren via info@
potitco.nl of telefonisch (06-
86608248). De voorstelling duurt 
ongeveer 40 minuten.

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

Faillissement dreigt voor verenigingen door 
nieuw grondstoffenplan

HEILOO – Als we het nieu-
we grondstoffenplan van de 
gemeente mogen geloven gaat 
er heel wat veranderen voor de 
inwoners. Maar niet alleen voor 
de inwoners, ook voor de ver-
enigingen en scholen die maan-
delijks het oud papier ophalen. 
Zij lopen door het plan waar-
schijnlijk veel inkomsten mis.

De gemeente Heiloo is name-
lijk van plan om elf containers bij 
milieuparkjes te plaatsen voor OPK 
(oud papier en karton). Dit wordt 
nu nog maandelijks door verschil-
lende verenigingen en scholen 
huis-aan-huis opgehaald. Als de 
inwoners het OPK makkelijker weg 
kunnen brengen bestaat de moge-
lijkheid dat verenigingen en scholen 
veel minder papier en karton gaan 
ophalen dan de huidige hoeveel-
heid.

Navraag bij de verenigin-
gen leert dat zij afhankelijk zijn 
van een goede opbrengst van 
het opgehaalde oud papier en 
karton. Zoals Albert Zantinge 
van Fanfare Showband Heiloo  
aangeeft:  
“Wij kunnen onze contributie laag 
houden door het vele oud papier 
dat wij ophalen. Naast de subsidie 
van de gemeente, die zeker niet 
toereikend is, is het ophalen een 
goede bron van inkomsten. Doordat  
wij de contributie laag houden 
is onze vereniging ook voor de 
minderbedeelden in ons dorp 
toegankelijk. Als wij minder oud  
papier ophalen zal de contributie 
dus omhoog moeten en dan zijn de 
minderbedeelden de dupe.”

Annelies Mossel van Zwem-
vereniging de Spetters deed ook 
navraag bij de gemeente. Zij kreeg 
antwoord per mail waaruit wij cite-
ren:

‘In eerste instantie zal er een 
extra rolemmer worden uitgezet 
voor de inzameling van plastic, 
blik en drankkartons. De zakken 
aan de lantaarnpaal komen hier-
mee te vervallen. Daarnaast willen 
we op het aanbieden van restafval 
een tarief zetten; dat betekent dat 
de basis afvalstoffenheffing omlaag 
gaat en elke keer als de grijze rol-
emmer met restafval wordt aan-
geboden men een tarief moet beta-
len. Mochten deze maatregelen 
niet leiden tot het beoogde afval-
scheidingscijfer zullen we verdere 
maatregelen inzetten, zoals voor de 
inzameling van oud papier.

Gedacht wordt om in de verdere 
toekomst de papierinzameling te 
gaan doen met een rolemmer en 
inzameling door de eigen dienst. 
Hiervoor wordt dan de grijze rol-
emmer gebruikt. Het restafval 
komt dan op afstand en moeten de 
mensen zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de wijk.

Uiteraard heeft de gemeente 
een verantwoordelijkheid naar de 
scholen en verenigingen die nu 
oud papier inzamelen. Daar gaan 
we op tijd mee in overleg. Gedacht 
kan worden aan het leveren van 
mensen achter de huisvuilwagen 
voor het legen van de rolemmers. 
Ook zijn er ideeën om alternatieve 
werkzaamheden te laten uitvoeren 
door mensen van scholen en ver-
enigingen en zo de vergoedingen te 
kunnen handhaven.’

Maar niet alleen de nieuwe con-
tainers gaan minder papier opbren-
gen voor de ophalers. In het nieuwe 
grondstoffenplan staat ook dat de 
inwoners om huis-aan-huisbladen 
en reclame te ontvangen een stic-
ker op de brievenbus moeten plak-
ken. De omgekeerde wereld van nu. 
Wie geen sticker plakt krijgt geen 
huis-aan-huisblad en geen reclame. 
Hopelijk beseffen de ambtenaren 

dat ze zichzelf hiermee in hun vin-
gers snijden. Het zal zeker geruime 
tijd kosten voor inwoners besef-
fen dat zij nu ineens een sticker op 
hun bus moeten plakken. Dit houdt 
in dat de gemeentelijke aankon-
digingen niet meer gelezen zullen 
worden. Daarnaast zullen ook onge-
adresseerde stukken, bijvoorbeeld 
verkiezingslijsten die de gemeente 
uitgeeft, niet meer in de brievenbus 
mogen belanden. Of de gemeente 
hiermee rekening houdt valt te 
bezien. In deze tijd van Europese 
verkiezingen worden lijsten in bus-
sen gegooid terwijl de bewoner van 
het huis aangeeft geen ongeadres-
seerde post te willen ontvangen. 
In feite is de gemeente dus nu al in 
overtreding.

Niet alleen de verenigingen en 
scholen worden de dupe. Ook de 
uitgevers van huis-aan-huisbladen 
en winkeliers die wekelijks hun 
folders bij de mensen thuis laten 
bezorgen. En wat te denken van de 
winkeliers die wekelijks in de huis-
aan-huisbladen adverteren, ook zij 
zullen van het grondstoffenplan de 
dupe worden.

Het lijkt er dus op dat er met dit 

nieuwe grondstoffenplan alleen 
maar verliezers zijn. Dat de commu-
nicatie vanuit de gemeente naar de 
scholen, verenigingen en uitgevers 
van huis-aan-huisbladen uitblijft en 
zij ook niet betrokken worden bij 
het maken van het plan, is reden 
voor grote zorg. Waarschijnlijk krij-
gen zij het pas te horen als alles is 
goedgekeurd in de raad en er geen 
weg meer terug is.

Wat gebeurt er dan met het prach-
tige verenigingsleven in Heiloo, het 
leven waar ook het college van bur-
gemeester en wethouders zegt trots 
op te zijn?

Woensdag 22 mei wordt het plan 
in de commissie behandeld, er 
kan ingesproken worden. Mocht 
u dat willen doen dan kunt u con-
tact opnemen met de griffie van de 
gemeente Heiloo, de heer Ronald 
Vennik, e-mail: griffie@heiloo.nl of 
telefoon 072-5356792.

Binnenkort een nieuw item uit 
het nieuwe grondstoffenplan: ‘Geen 
privacy bij incontinentie.’

Tekst: Yvonne van Stiphout

 
Yvonne van Stiphout is freelan-
cejournalist. In april sprak zij 
met wethouder Rob Opdam over 
afvalscheiding in de gemeente. 
Yvonne heeft zich vastgebeten in 
dit onderwerp. De komende tijd 
leest u in Uitkijkpost een aantal 
artikelen van Yvonne rondom de 
nieuwe plannen met betrekking 
tot afvalscheiding.

Oud papier langs de kant van de weg wordt verleden tijd als het 
aan de gemeente ligt.                  Foto: Jeppe Hoogland

HEILOO - In mei, juni en juli exposeert Kitty Hoogland-Maas 
haar fotokunst in het restaurant van HEMA in Heiloo. Kitty 
werkt thema’s uit de natuur om tot fotokunst met bijbehorende 
gedichtjes. Onder het genot van een ontbijt, lunch of 4-uurtje 
kunt u de kunstwerken bewonderen tijdens de openingstijden 
van HEMA. U bent van harte welkom.       Aangeleverde foto

Fotokunst van Kitty Hoogland-Maas Meiwandeling in het 
Heilooërbos

HEILOO - De wat kil begonnen 
lente is toch goed op gang geko-
men: wat een groen overal! Ook 
de vogels doen hun best en ver-
tellen luidkeels dat ze er (weer) 
zijn: fitissen, tjiftjafs, zwartkop-
pen, nachtegalen; het is mei! 

Zoals elke derde zondag van 
de maand organiseert het IVN, 
Vereniging voor Natuur- en 
Milieueducatie, ook op 19 mei 
een natuurwandeling in het 
Heilooërbos. De bomen staan in 
blad en waar het zonlicht tot de 
bodem doordringt en langs de ber-
men is er een weelderige onder-
groei van struiken en kruiden. 
Meidoorn, dagkoekoeksbloem, 
fluitenkruid, daslook en lelietjes-
van-dalen staan al in bloei. Al dat 
jonge groen is voedsel voor insec-
ten, en die vormen op hun beurt het 
ideale babyvoer voor jonge vogel-
tjes als die uit het ei kruipen. Hun 
(aanstaande) vaders zingen alvast 
uitbundig in het bos. Kom genieten 
van al dat moois! We verzamelen 
om 10.00 uur bij de Kattenberg aan 
de Kennemerstraatweg. De wande-

ling duurt ongeveer twee uur. Altijd 
goed om een kijker mee te nemen 
als u die heeft. Een donatie (richt-
lijn € 2,50) wordt op prijs gesteld. 
Opgave vooraf is niet nodig. Voor 
nadere inlichtingen kunt u mai-
len naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of 
bellen: 072-532 5110. Kijk ook op: 
www.ivn.nl/nkl voor meer activitei-
ten.

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

MENU SYMPATHIEK
 

Selectie van voorjaarsgerechtjes
***

Duo van kalfsbiefstuk en kalfssukade 
met asperges en mosterdjus

of
Verse sliptong met asperges en 

Hollandaisesaus
of

Ravioli met asperges en antiboise
***

Pavlova met vers fruit en slagroom

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

WEEK
AANBIEDING

MEENEMEN
MAALTIJDSALADE 

CARPACCIO
wordt geserveerd 

met friet, stokbrood, 
kruidenboter en salade. 

€ 14,50

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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Carpacciosalade
€ 5.75

***
Heilbotfilet met pestosaus

€ 16.50
of

Varkenshaas met pepersaus
€ 16.50

***
Kwark-limoenijs met slagroom

€ 4.75

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN MENU

€ 20,95

Lagelaan 8, Heiloo   Tel: 072 – 505 14 23   brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

‘SUPER MONDAY’
2-GANGEN ASPERGEMENU

€ 20,95

Weekmenu 3 gangen e 28,50
15 t/m 21 mei

Salade met gamba, gegrilde  
coquille en oestervinaigrette

**
Parelhoenfilet met  

truffelrisotto, king boleten en 
een jus met dragon

**
Amandel-perzik crumble  

met vanillesaus en frambozen 
sorbetijs

HERBERG 
JAN

DE KAMER

IL CORSO
CAFÉ DE WIT
& TUMIPLAZA 

CINCO

FLETCHER

BRASSERIE IN ‘T GROEN

HERBERG 
JAN

DE KAMER

IL CORSO
CAFÉ DE WIT
& TUMIPLAZA 

CINCO

FLETCHER

BRASSERIE IN ‘T GROEN

Gastrobar Septem
Geesterweg 1C, 

1921 NV Akersloot

Wij zijn gevestigd op hetzelfde terrein als van der Valk hotel Akersloot naast Jacks Casino.
Meld u nu aan via onze website www.gastrobarseptem.nl of facbookpagina.

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

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!
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Spreekbeurt kidsredactie
HEILOO - Het is tijd voor de 
spreekbeurten! Bijna alle kids 
van de kidsredactie moesten 
eraan geloven. Waar ging hun 
spreekbeurt over en welke tips 
en tops kregen de kinderen van 
de klas en van de leerkracht?

Lynn (11) hield haar spreek-
beurt over de Titanic

Het ging goed ik had een 8 en een 
half en ik was heel zenuachtig. Ik 
had een krant mee die thuis hangt 
op de muur. De klas vond het heel 
leuk en een paar kinderen gaven 
mijn een 10. Ik vond dat het best 
goed ging.

Levi (9): over AZ
Ik vond het leuk en ik had mijn 

spiekbriefje niet nodig. Ik kreeg 
geen tip.

Linde (8): haar hond Pepper
Het ging heel goed ik kreeg voor 

mijn spreekbeurt een 9 en 9 en een 
10-. Ik kreeg ook tips en tops. Een 
tip was iets langzamer praten en 
een top was het is een heel leuk 
onderwerp. En het was heel leuk 
toen de spreekbeurt klaar was, 
kwam Pepper nog in de klas. Ik 
vond het heel leuk.

Bobbie (8): bijen houden
Het ging super goed en ik heb 

goede cijfers gehaald.

Suus (8): scouting
Het ging goed. Ik ging mijn pak 

laten zien. Ik was heel zenuwachtig.

Rene (10): Microsoft
Het was superleuk en ik kreeg 

een 8 van de meester en van de 
klas kreeg ik ook een 8. Ik kreeg als 
top goed hard gesproken en goed 
onderwerp. En als tip niet zo stijf en 
stil staan maar meer heen en weer 
lopen.

Roos (9): konijnen
Mijn spreekbeurt ging over konij-

nen, omdat ik zelf ook een konijn 
heb en omdat de dieren lief zijn. En 
mijn konijn ging ook mee. Ik vind 
het ook leuk om over dieren te ver-
tellen. Ging heel goed.

Jeppe (8): de aarde
Het ging goed ik had spulletjes bij 

me. Ik ging met Sabri. En het was 
best spannend vonden we.

Saartje (8): Dylan Haegens
Ik hield mijn spreekbeurt over 

Dylan Haegens een bekende you 
tuber en vlogger met meer dan 1 
miljoen abonnees. Ik vind hem heel 
leuk en kijk al zijn filmpjes. Ik vond 
het heel leuk om te doen en heb 
vaak geoefend voor mijn opa’s en 
oma’s. Kreeg alleen tops en geen 
tips. Ik was heel trots en vond het 
jammer dat het al voorbij was.

Voor haar spreekbeurt ging Bobbie op bezoek bij een echte 
imker.       Foto: Bas Kleverlaan

HEILOO - Lifs interieuradvies & styling is gevestigd in Heiloo. 
Vanuit een kantoor aan de Holleweg adviseren Stephanie, 
Lonneke en Maxime particuliere- en zakelijke opdrachtgevers bij 
vragen omtrent indelingen, kleuren, keukens etc. De interieur-
adviezen worden uitgewerkt in een ontwerp met 3D-plattegrond. 
Ook verkorte interieuradviezen of ontwerpen voor maatwerk 
behoren tot de mogelijkheden. De opdrachtgever staat altijd 
centraal en Lifs kijkt naar de juiste verhoudingen, zichtlijnen, 
eenheid en balans in het interieur. Een intake is vrijblijvend!  
www.lifs.nl of 06-11741499.      Foto: Jolanda Kruse

Interieuradvies van Lifs De Duif en Bibliotheek Heiloo zetten 
eerste stap voor Bibliotheek op School

HEILOO - Tijdens de Kinder-
boekenweek in oktober 2019 
openen basisschool de Duif en 
Bibliotheek Heiloo samen de 
nieuwe Bibliotheek op School. 
De eerste stap is gezet met het 
ondertekenen van het samen-
werkingscontract in de Duif.

In de Bibliotheek op School 
staat een eigentijdse collectie cen-
traal, met mooi meubilair, een uit-
leensysteem en leesbevorderende 
activiteiten voor alle groepen. Met 
deze samenwerking sluit de Duif 
heel mooi aan op het nieuwe cur-
riculum voor het onderwijs, waarin 
leesplezier een grotere rol krijgt. 
Door leerlingen veel ‘leeskilome-
ters’ te laten maken, vergroten zij 
hun woordenschat en is de kans op 
schoolsucces groter. Dat gaat nog 
makkelijker met een aantrekkelijke 
schoolbibliotheek, met mooie, frisse  
jeugdboeken.

Directeuren Annemiek van de Vliet (de Duif) en Jeanette Braam 
(Bibliotheek Heiloo) ondertekenen het contract. Natasja Hoebe 
en Joke van Overbeeke (leescoördinatoren de Duif) en Marieke 
Ooijevaar (leesconsulent Bibliotheek) kijken toe.    Aangeleverde foto

Tweede Zomerkamp 
Heiloo

HEILOO - Zomerkamp Heiloo is 
een week vol spellen, activitei-
ten, avontuur en plezier!

Na het grote succes van vorig jaar 
organiseren de Buurtsportcoach en 
Jongerenwerk Heiloo dit jaar weer 
een zomerkamp op de ijsbaan van 
Heiloo. Het Zomerkamp vindt dit 
jaar plaats van maandag 15 tot en 
met vrijdag 19 juli. Zomerkamp 
wordt begeleid door een groep 
enthousiaste vrijwilligers, die nu al 
druk bezig zijn met het opzetten van 
een leuk programma!

Zomerkamp Heiloo bestaat uit 3 
leeftijdscategorieën, op basis van 
de groep van de basisschool waar 
de kinderen dit schooljaar in zaten. 
Het zomerkamp vindt overdag 
plaats, waarbij de kinderen thuis 
slapen. De jongste groep (groep 3 
& 4 van de basisschool) en middel-

ste groep (groep 5 & 6 van de basis-
school) zijn dagelijks van 9.30 uur 
tot 15.00 uur aanwezig. Zij blijven 
op de ijsbaan en in het bos erom-
heen. De oudste groep (groep 7 & 
8 van de basisschool) is iedere dag 
van 9.30 uur tot 16.30 uur aanwezig. 
Deze groep zal ook activiteiten in de 
omgeving ondernemen en dus vaak 
op de fiets springen!

Deelname aan Zomerkamp 
Heiloo kost € 50 per kind voor de 
hele week. De kaartverkoop start 
woensdag 15 mei om 14.00 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
jongerenwerkbuch.nl. Er is in totaal 
plek voor 75 kinderen. Vol is vol!

Vragen over Zomerkamp Heiloo? 
Neem dan contact op met jonge-
renwerker Maarten: maarten@jon-
gerenwerkheiloo.nl of 06-15596978. 
Tot in de zomervakantie!

Zomerkamp Heiloo is een week vol spellen, activiteiten,  
avontuur en plezier!         Aangeleverde foto

 
 
HEILOO - Op woensdag 22 mei houdt Bibliotheek Heiloo van 15.00 
tot 16.00 uur een Kinderjury Stemfeest. Je kunt dan stemmen op jouw 
favoriete boek van het afgelopen jaar. En er zijn nog veel meer leuke 
activiteiten te doen, bijvoorbeeld klooien en knutselen met boeken en de 
Boskinderenspeurtocht in de bieb. Wie de speurtocht heeft volbracht, kan 
met Egon (Boskinderen) werken aan de beste survival skills.

Oproep: laat je stem horen voor de Kinderjury!

 
Groenmarkt  
Groei & Bloei

HEILOO - Op zaterdag 18 mei van 
11.00 tot 16.00 uur vindt voor de 
derde maal een gezellige markt 
plaats in de mooie parkachtige 
tuin van de familie Röling. Er 
is een gevarieerd aanbod van 
plantjes en stekken, allemaal 
gekweekt door de leden van de 
kwekersclub van Groei & Bloei, 
biologisch, zonder kunstmest en 
andere toevoegingen. Eenjarige 
(prachtige salvia’s waar je de hele 
zomer plezier aan beleeft) en 
vaste planten voor op een zonnige 
plek in je tuin, maar ook planten 
voor de schaduw of halfschaduw. 
Bij aankoop krijgt u een deskun-
dige uitleg over de planten en hun 
verzorging.

Daarnaast zijn er ook leuke tuin-
artikelen te koop en goed gereed-
schap dat bij een professionele 
tuinierder niet in zijn schuur mag 
ontbreken.

Kortom: tijd om je op weg 
te begeven naar Heiloo op 
18 mei! De entree is gra-
tis. De Groenmarkt Groei & 
Bloei vindt plaats in de tuin 
van de familie Röling aan de 
Kennemerstraatweg 662 te 
Heiloo.

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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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerijop 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 scheidensuccesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben
honderden mensen in Heiloo en
28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als
doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste
deelnemer van het project, over
het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is
om te doen. Omdat de deelnemers
100 dagen lang hun afval moesten
wegen en de resultaten moesten
invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan,
met de verwachting dat het vanaf
nu vanzelf zo verder zal gaan.Voor wie niet meedeed aan het

project moet het eigenlijk niet
anders zijn. Met een paar simpele
oplossingen, zoals het creëren in de
keuken van een plek waar u de vier
afvalstromen kunt weggooien, is de
eerste stap eigenlijk al gezet. Als u
aan het eind van elke dag die kleine
hoeveelheden weer afvoert, buiten
in uw groene en grijze bak, zult u
zien dat u meer apart weggooit dan
wanneer u voor elk papiertje of
klokhuis naar buiten moet lopen.
Let ook op dat u in de badkamer
niet alles in dezelfde afvalemmer
gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente

afval inzamelt, sorteert, verwerkt
en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van
energie uit (rest)afval. Tevens kunt
u zien welk afval in welke categorie
valt. Ook op de site van gemeente
Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de
ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij

gaan! De Willibrordschool heeft

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s

volgde het eindejaarsfeest waar een

Caraïbisch tintje aan werd gegeven.

Onder begeleiding van Samba Salad

zijn ontzettend mooie optredens

ingestudeerd. Hier werd erg van

genoten! Vervolgens kon iedereen

samen genieten van spelletjes, een

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische

musical Grease ingestudeerd

en voerde dit op dinsdagavond

uit: een optreden om trots op te

zijn! Woensdag werden ook deze

kinderen uitgezwaaid, nadat in de

ochtend het Juf Agnes-plein werd

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle

kinderen op om daarna te genieten

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  

Aangeleverde foto

Fietsbrug bij NieuweStrandwalHEILOO/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 LandgoedWillibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M 

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt 

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd
over het voorval en de afhandeling
ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.  

Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en
Dansschool Heiloo en SKVC
Toonbeeld uit Castricum de
intentieverklaring tot samen-
werking.

Beide organisaties willen graag
hun krachten bundelen zodat zowel
in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed,

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

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren
van het ondernemerschap van de
docenten. Door de bezuinigingen
wordt er een andere manier van
werken van ze gevraagd. Daarnaast
kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden
op beide locaties. Binnenkort start
er een gezamenlijk onderzoek naar

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op
de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald
worden.

De intentieverklaring is een jaar
geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

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

bundelen.          

Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond:TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds
kort Troepkoek te koop. De
makers van deze koek zijn Marc
Kraakman en Toon Branbergen,
beiden uit Heiloo.

Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus
aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu
over de ingrediënten. Want daar zit
dus troep in? En in onze gezonde
leefwereld ineens een tegenhanger.
Koek met gluten. Koek met drop.
Koek met stukken zuurstok. En dan
nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja.
Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij
de Ontdekking. Paul, de tekenaar
van het team, leukte de verpakking

op met toffe illustraties. En dan is
er ook nog hulp van Eatdesigner
Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen,
vooral natuurlijk hun krantje op
woensdag.

Geen ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 331020 
(Rodi verspreiding bv)

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
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HOE WERKT HET?

Stemwijzer
Vooraf hulp nodig om uw keuze te bepalen? 
Ga naar de online Stemwijzer: https://prode-
mos.nl/verkiezingen/europese-parlementsver-
kiezingen/stemwijzer/. 

Ik heb geen stempas 
ontvangen of hij is 
beschadigd
Hebt u nog geen stempas gekregen? Of is 
die beschadigd of zoekgeraakt? Neemt u dan 
contact op per e-mail (verkiezingen@heiloo.
nl) of bij de receptie in het gemeentehuis 
tijdens de openingstijden. Dat kan tot uiterlijk 
dinsdag 21 mei 12:00 uur. Vindt u later uw 
oude stempas terug? Dan kunt u met die 
oude pas niet meer stemmen.

Hoe laat kan ik stemmen
U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

23 mei:  
verkiezingen  
Europees Parlement
Op 23 mei mag u weer stemmen, dit keer op 
Nederlandse kandidaten voor het Europees 
Parlement. Alle informatie over de verkiezingen  
leest u op onze website www.heiloo.nl/  
(knop Verkiezingen). 

Waar kan ik stemmen
In Heiloo kunt u in elk van de 10 stembureaus 
van de gemeente stemmen. Op uw stempas 
staat het adres van het bureau dat dicht bij 
u in de buurt is. Maar u mag in de gemeente 
stemmen waar u wilt. Alle stembureaus zijn 
toegankelijk voor mindervaliden.

1.   Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
2.   Basisschool Paulus, De Hucht 6
3.    Basisschool De Springschans,  
      Breedelaan 6
4.   Bowling Heiloo,  
      Kennemerstraatweg 341
5.   Wijkgebouw Ypsalon, De Hucht 4
6.    Jan van Rijckenborghschool, 

Trompenburg 49
7.   Bibliotheek, Westerweg 250
8.   Basisschool Elckerlyc, Boekenstein 45
9.    Benedictusschool, J.P. 

Hasebroekweg 21
10.  R.K. Basisschool Willibrord, 

Boekenstein 47
11.   Mobiel stembureau:
      09.00 - 12.00 uur: De Loet, De Loet 1
      14.00 - 17.00 uur: Overkerck, 
      Stationsweg 92

Ik wil in een andere 
gemeente stemmen
Wilt u in een andere gemeente stemmen,  
dan heeft u een kiezerspas nodig. 
U kunt twee dingen doen:
•  Vul het aanvraagformulier voor een  

kiezerspas in. Dat kunt u afhalen bij de 
receptie van het gemeentehuis tijdens  
openingsuren óf downloaden op www.heiloo.
nl/verkiezingen2019. U kunt het ingevulde 
formulier e-mailen naar verkiezingen@
heiloo.nl of per post sturen naar Bureau 
Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1851 JL 
Heiloo. Zorg dat wij het formulier uiterlijk 20 
mei hebben ontvangen.

•  Neem uw stempas mee naar de receptie 
van het gemeentehuis. Daar kunt u die 
omruilen voor een kiezerspas. Dat kan tot 
dinsdag 21 mei, 12:00 uur. Vergeet uw iden-
titeitsbewijs niet!

Ik wil iemand anders voor mij 
laten stemmen; of ik wil voor 
iemand anders stemmen
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen 
stemmen? Laat dan een andere kiezer uw 
stem uitbrengen. Daarvoor is een volmacht 
nodig. Dat kunt u nu al schriftelijk regelen. 
Het formulier daarvoor kunt u vinden op de 
website, www.heiloo.nl/verkiezingen2019, 
knop ‘Volmacht’. U downloadt het formu-
lier, vult het samen in en levert het in bij de 
receptie van de gemeente. Of u stuurt het 
ingevulde formulier naar verkiezingen@hei-
loo.nl of per post naar Bureau Verkiezingen, 
Raadhuisplein 1, 1851 JL Heiloo.  

Kunt u het formulier niet downloaden? Dan 
kunt u het afhalen bij de receptie van het 
gemeentehuis of opvragen via bovenstaand 
post- of e-mailadres. 
Het ingevulde formulier moeten wij uiter-
lijk 20 mei 2019 hebben ontvangen. De 
gemeente maakt daarna een volmachtbewijs 
en stuurt het op naar de kiezer die voor u 
gaat stemmen. 
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  De Wildtlaan 38, verbreden uit-

weg, ontvangstdatum 6 mei 2019 
(WABO1900806);

-  Handelsweg 12, veranderen 
bedrijfsgebouw, ontvangstdatum 9 
mei 2019 (WABO1900825);

-  Krommelaan 4b, plaatsen tijdelijke 
woonunit, ontvangstdatum 7 mei 
2019 (WABO1900813);

-  Lijsterbes 52, plaatsen erfafschei-
ding, ontvangstdatum 7 mei 2019 
(WABO1900818);

-  Van Vladerackenlaan 21, plaatsen 
dakkapel, ontvangstdatum 3 mei 
2019 (WABO1900786).

Verleende vergunningen
-  De Droogmakerij 58 t/m 64, 

bouwen bedrijfsgebouw (4 bedrijfs-
ruimten), verzonden 7 mei 2019 
(WABO1900517);

-  Oosterzijweg 75, bouwen 
woning, verzonden 10 mei 2019, 
(WABO1800381);

-  Oosterzijweg 75, veranderen 
uitweg, verzonden 10 mei 2019, 
(WABO1900518);

-  Westerweg 49a, bouwen berging 
en garage, verzonden  9 mei 2019 
(WABO1900395).

Buiten behandeling
-  Kennemerstraatweg 426 en 428, 

vernieuwen en vergroten dakkkapel-
len (voordakvlak), verzonden 9 mei 
2019 (WABO1900483);

-  Lijsterbes 52, plaatsen erfaf-
scheiding, verzonden 9 mei 2019 
(WABO1900608).

Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit 
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat zij op 8 mei 2019 op grond 
van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 
een ontheffing hebben verleend ter 

plaatse van de Spoorwegtunnel aan de 
Vennewatersweg in Heiloo voor het:
-   overschrijden van de maximale 

blootstellingsduur tot circa 75 dB(A) 
gedurende 30 dagen als gevolg 
van de werkzaamheden tijdens 
dagperiode (onder voorbehoud van 
weersomstandigheden of uitloop van 
werkzaamheden). 

-   werken buiten reguliere werktijden 
tijdens de treinvrijeperiode in het 
weekend van vrijdag 07 juni 23:55 
uur tot en met dinsdag 11 juni 2019 
05:00 uur, waarbij de geluidsnor-
men worden overschreden (onder 
voorbehoud van weersomstandig-
heden of uitloop van werkzaam-
heden), verzenddatum 8 mei 2019 
(WABO1900732).

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

Vergaderingen raadscommissies

In Heiloo adviseren vier raadscom-
missies de gemeenteraad. De raads-
commissievergaderingen beginnen 
om 20.00 uur in de raadzaal (of B&W 
kamer) van het gemeentehuis en zijn 
openbaar.

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

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

Verleende APV vergunningen

-  Gewijzigde evenementenvergun-
ning opening ijsseizoen 2019 Di 
Fiorentina op zaterdag 18 mei 
2019 vanaf 13.00 uur tot 18.00 
uur, Kennemerstraatweg 380, 
verzenddatum besluit 8 mei 2019 
(APV1900199).

Raad en (raads)commissies

Evenementen

Bouwen en wonen

Wat heeft uw tuin met het klimaat en 
gezondheid te maken? 
Ga mee op Wijksafari in Zuiderloo! 

Iedereen krijgt te maken met kli-
maatverandering. De kans op hitte 
en droogte is groter geworden. 
Hoosbuien, die de tuin blank zetten en 
kelders doen onderlopen, komen vaker 
voor. Een goede tuin kan de gevolgen 
van klimaatverandering beperken. Met 
een groene tuin draagt u bij aan een 
groene wijk. In een groene wijk komen 
minder gezondheidsklachten voor dan 
in een versteende wijk. Met een groe-
ne tuin helpen we niet alleen onszelf, 
maar ook dieren zoals bijen, vlinders, 
vogels en egels. Die kunnen immers 
niet leven van steen. Daarnaast zijn 
fruitbomen afhankelijk van insecten 
voor bestuiving.
“Anna (van nummer 3) wil kunnen 
eten, zonnen en de kinderen laten 
spelen in hun tuin. Maar afgelopen jaar 
was het tijdens de hittegolf zo heet, dat 
ze niet buiten kon zijn. En de kinderen 

branden hun voeten aan de tegels en 
hun handen aan het speeltoestel. Met 
een andere inrichting van de tuin was 
dat niet nodig geweest. 
Willem (van nummer 8) houdt niet van 
tuinieren. Wel van barbecueën, sleu-
telen en vissen. Daarom heeft hij zijn 
tuin betegeld. Maar tijdens een hoosbui 
in mei vorig jaar, liep het water uit zijn 
tuin de keuken in.”
Hoe richt u uw tuin in zodat u een 
fijne tuin hebt en tegelijk hitte en 
hevige regenval kunt doorstaan? Als 
u nieuwsgierig bent naar het ant-
woord, pak dan uw fiets en ga mee 
op Wijksafari op zaterdag 25 mei in 
Zuiderloo.

Programma
13.30 uur: Ontvangst met koffie en 
koek in de Engelenzaal van Onze 
Lieve Vrouw Ter Nood 
(Hoogeweg 65 Heiloo).
•  Korte inleiding over de voordelen 

van een groene tuin
•  Fietsen langs tuinen in de wijk: 

welke zijn al goed bestand tegen 
een hoosbui? Experts delen hun 
ideeën en suggesties.

15.00 uur: Keuze uit de activiteiten:
•  Minicursus tuininrichting door Bart 

Korf van Groei & Bloei.
•  Gesprek met de groenbeheerder 

over de groeninrichting; 
• Plantjesmarkt
•  Daarnaast kunt u bij experts van 

onder andere, vereniging Groei en 
Bloei, gemeente Heiloo, de vogel-
bescherming en Landschap Noord-
Holland terecht met vragen over 
plantenkeuze, waterbestendigheid 
van uw tuin, vogels in uw tuin en de 
geschiedenis en het landschap.

Wij horen graag van u met hoeveel 
personen u komt. U kunt zich opge-
ven door te mailen naar Wijksafari@
debuch.nl. En kom vooral op de fiets!

Herhalingscursus reanimatie 

Kordaat handelen bij een hartstilstand 
is van levensbelang. Snel handelen 
en snel reanimeren vergroot de over-
levingskans. De gemeente biedt haar 
burgerhulpverleners AED-cursussen 
aan. Het gaat zowel om herhalings-
cursussen als cursussen voor nieuwe 
cursisten. U ontvangt binnenkort een 
bericht met de exacte data en de loca-
ties. Meer informatie staat op onze 
website onder nieuws.

Mededelingen

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

Als een besluit rechtstreeks gevol-
gen voor u heeft, kunt u hiertegen 
bezwaar maken. Dit doet u in een 
brief binnen zes weken nadat het 
besluit is verzonden. In dit 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.

Openingstijden

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

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

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

Maatschappelijke Zaken, maandag 20 
mei 2019
Evaluatie integraal dienstverleningsmo-
del Sociaal Domein

Bestuurlijke Zaken, 
dinsdag 21 mei 2019
Toestemming toetreden tot 
Gemeenschappelijke Regeling 
Cocensus
Quick Scan Lokale Democratie
Verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning gemeente Heiloo

Openbare Ruimte, 
woensdag 22 mei 2019
Grondstoffenplan Heiloo 2019-2025
Bespreeknotitie D66 over bezwaren 
van bewoners Hoogeweg over recon-
structie Vennewatersweg

Er is geen vergadering van de 
Auditcommissie.

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

•  informatie, advies, ondersteuning
en begeleiding inwoners

•  aanbod zinvolle vrijetijdsbesteding
•  verbinden vitale en kwetsbare inwoners

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

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

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

Vrijwilligersvacatures
•  Onderdeel zijn van de Kunstparade? Niet als kunstwerk, maar in de organisatie! Hét kunstevenement 

van Heiloo is dit jaar op 28, 29 en 30 juni en alle hulp is welkom!
•  Liever fietsen? Met de elektrische duo-fiets worden er tochtjes gemaakt met de bewoners van 

Nieuw-Varne. Zij vinden het leuk als er met hen wordt meegefietst!
•  De tuinen van Landgoed Willibrordus kunnen ook extra handen gebruiken. Voor in de aarde, maar 

ook bij het begeleiden van kinderen en organiseren van activiteiten. In overleg wordt er gekeken naar 
wat je kan en wil!

•  Eenzaamheid blijft een aanhoudende kwestie. Doorbreek de cirkel door je beschikbare tijd in te 
zetten voor een dorpsgenoot. Het Trefpunt zorgt voor de juiste match.

•  De welpen van de Scouting Victorie hebben leiders nodig! Aan de rand van het Heilooërbos staat het 
clubhuis waar de meeste activiteiten plaatsvinden. Ben jij diegene die de kinderen wil begeleiden?

•  Misschien is de werkplaats van Gered Gereedschap meer iets voor jou? Hier geven zij oude gereed-
schappen een tweede leven en verzenden die naar ontwikkelingsprojecten. 

•  De VPTZ bekommert zich over mensen in hun laatste levensfase. De Stichting is op zoek naar een 
bestuurslid/secretaris. Wil je alleen de bestuurlijke kant op je nemen, of alleen de administratie
dan is dat ook mogelijk.

•  Achter het stuur kan natuurlijk ook. Parnassia heeft een chauffeur nodig die de deelnemers van de 
dagbesteding ophaalt en naar Dijk en Duin in Bakkum brengt. In overleg wordt er gekeken welke 
dag(en) jij kunt.

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

Lentefair 2019

De Lentefair op Landgoed Willibrordus wordt ook dit jaar een leuk feest 
bourdevol kraampjes om te struinen, kijken, kopen, eten en feesten. 
Natuurlijk is het VIP met alle collega’s erbij om je te vertellen en te laten 
zien wat er in Heiloo (en omstreken) allemaal te doen is aan vrijwilligers-
werk. Daarnaast doen wij dit jaar een mini-onderzoek naar wat mensen 
beweegt om wel of geen vrijwilligerswerk te doen. Als je meedoet hebben 
wij een presentje om je ‘blik’ op vrijwilligerswerk te vergroten! Wordt 
vervolgd… op 26 mei.

In de zomervakantie kun je namelijk aan de 
slag als leid(st)er van Zomerkamp Heiloo! Ben 
je tussen de 16 en 30 jaar, vind je het leuk om 
activiteiten te organiseren voor kinderen en 
ga je een uitdaging graag aan? Dan ben jij de 
perfecte kampleiding. 

Samen met je team zorg je ervoor dat in totaal 
75 kinderen uit Heiloo een supertoffe week 
hebben, maar jezelf natuurlijk ook. In de 
voorbereiding werk je samen met je team een 
programma uit met verschillende activiteiten die 
jullie zelf bedenken en uitvoeren. Knutselen op 
het grasveld, ijsje eten in het dorp, spelletjes in 
het bos of kanoën bij Het Maalwater; er is van 
alles mogelijk. Hoe de week er precies uit gaat 
zien, heb je dus grotendeels zelf in de hand. 

Maar één ding is zeker: het wordt een unieke 
ervaring die óók nog eens leuk op je cv staat!  
Het zomerkamp vindt plaats van maandag 15 
juli tot en met vrijdag 19 juli. De deelnemers 
worden verdeeld in drie groepen: groep 3/4, 
groep 5/6 en groep 7/8. Voor lunch en drinken 
wordt de hele week gezorgd en ’s avonds is er de 
mogelijkheid om met zijn allen te eten. Iedereen 
slaapt thuis. 
 
Je kunt je aanmelden als leiding tot woensdag 
29 mei bij jongerenwerker Maarten. Wil je eerst 
meer info? Bel/app/mail naar 06-15596978 of 
maarten@jongerenwerkheiloo.nl. 
Het Zomerkamp is een samenwerking tussen de 
Buurtsportcoach en Jongerenwerk Heiloo, mede 
mogelijk gemaakt door Rotary Club Heiloo.

Je vervelen deze zomer? 
Echt niet! 

trefpunt
agenda

Rol 4-daagse
In de week van 11 t/m 14 juni kunt 
u ’s middags meedoen met de Rol 
4-daagse in Heiloo. Er zijn wandelin-
gen uitgezet speciaal voor mensen 
met een rollator of rolstoel. Samen 
lopen we ongeveer 2 kilometer 
per keer. We starten om 13.30 uur 
vanaf het Trefpunt. Heeft u alle 4 de 
middagen meegelopen dan krijgt u 
een leuke herinnering. Op vrijdag 
zult u onthaald worden in de Via 
Gladiola.  Kosten voor 4 middagen 
€ 5,00. Familie en mantelzorgers 
die het leuk vinden om mee te 
lopen betalen € 2,50. Opgave van te 
voren is noodzakelijk, dit kan bij het 
Trefpunt.

Oog cafe
Donderdag  23 mei bent u weer 
van 14.00 tot 15.30 uur van harte 
welkom bij het Oog café in het Tref-
punt. Dit is de ontmoetingsplek voor 
mensen met een oogaandoening. U 
kunt er ervaringen uitwisselen over 
het leven met een visuele beperking. 
Kosten € 2,50

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

trefpunt
agenda

KOFFIEKLETS

Vindt u het gezellig om een kopje koffie (of iets anders) 
met een aantal mensen te drinken, dan bent u van 
harte welkom bij onze Koffieklets op vrijdag 17 mei 
vanaf 15.00 uur bij Restaurant Wildschut in Heiloo, 
voor een drankje, een praatje en veel gezelligheid. De 
consumpties zijn voor eigen rekening.

LEIDEN, PAREL VAN RIJNLAND

Prachtige audiovisuele lezing over de stad Leiden. Met 
recht kan deze stad “de parel van Rijnland” genoemd 
worden. Ook economisch en sociaal heeft onze oudste 
universiteitsstad een ware gedaanteverwisseling 
ondergaan. Zeker de moeite waard om nader kennis te 
maken met de Sleutelstad op dinsdag 21 mei van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten € 10,00. Opgave van tevoren 
noodzakelijk.

BRIDGEN IN DE ZOMER:

Bridgeclub het Trefpunt gaat in de zomer gewoon door. 
We nodigen enthousiaste bridgers uit om van mei 
t/m 30 augustus mee te spelen op de maandag- en/
of vrijdagmiddag. Speeltijd is van 13.30 tot 16.30 uur 
(of eerder indien we klaar zijn). We spelen niet op tijd 
maar voor de gezelligheid. Er zijn meerdere lijnen, 
maar de overgang is niet competitief. U kunt contact 
opnemen met Matthijs de Moel, (06) 48 13 31 58.

Repair CafE 

Zaterdag 25 mei staan de vrijwilligers van het Repair 
Café weer voor u klaar om uw kapotte (elektrische) 
spullen te repareren. U bent welkom tussen 10.00 en 
12.30 uur. Entree gratis, een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld.

Jaarlijkse rollator-check

Kom op zaterdag 25 mei met uw rollator naar het 
Repair Café in het Trefpunt voor de jaarlijkse rolla-
tor-check. Rollators worden tussen 10.00 en 12.30 uur  
voor u nagekeken en eventueel beter afgesteld. Tevens 
zal fysiotherapeut Ingrid Vel aanwezig zijn om te kijken 
of u goed achter uw rollator loopt en geeft zo nodig 
tips. Dit kan handig zijn om u goed voor te bereiden op 
de ROL 4-daagse van 11 t/m 14 juni. Entree gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Tweedehands boekenmarkt

Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 13.00 uur is er weer een 
gezellige tweedehandsboekenmarkt in het Trefpunt.

Varen door de Leidse grachten

Leiden is de ‘Stad van de Ontdekkingen’. De stad heeft 
een rijke historie. De beste manier om de binnenstad 
te bekijken is via een rondvaartboot. Zondag 16 juni 
vertrekken we om 13.00 uur met een touringcar en 
we zijn ca.17.30 uur weer retour. Kosten: € 40,00 p.p. 
inclusief rondvaart en koffie met gebak.

Klaverjassen in de zomer

Iedere donderdag van 13.30 tot 16.30 uur in mei tot en 
met augustus is er in het Trefpunt klaverjassen. Kosten 
€ 2,00  p.p. inclusief een kopje koffie of thee. Aanmel-
den van tevoren is niet nodig. Voor meer informatie via 
telefoon (072) 5331297. 

Biljarten in de zomer

Van mei tot en met augustus kunt u op werkdagen van 
9.00 tot 16.30 uur biljarten in het Trefpunt. In onze rui-
me biljartzaal staan zes biljarts waar u gebruik van kunt 
maken. Via een biljartklok kunt u voor € 0,50 twintig 
minuten spelen. Voor meer info bel (072) 5331297.

Uitstapjes met de Trefpunt Express

Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
• Voorjaars Galaconcert ‘Excelsior’, vrijdag 24 mei
• Bieb Express, woensdag 29 mei
•  Zwerftocht door de Schermer en Beemster, 

donderdag 6 juni
• Rondvaart Havens & Noordzee IJmuiden, vrijdag 7 juni
• Lunch bij Johanna’s Hof, donderdag 13 juni
• Groensafari Heiloo, donderdag 20 juni.

Het programma van juni kunt u nu bij de receptie van 
het Trefpunt afhalen.

Gezocht
Heeft u af en toe een uurtje over 
en wilt u zich wel inzetten voor 
ouderen die eenzaam zijn of weinig 
de deur uitgaan dan kunt u zich bij 
ons aanmelden. We zoeken mensen 
die bijvoorbeeld af en toe bij iemand 
een kopje koffie willen drinken, een 
spelletje doen of een rondje om 
willen. Voor meer informatie kunt u 
telefonisch contact
opnemen met Claudia Spit of via
claudia.spit@trefpuntheiloo.nl.

Zomer
barbecue 
Zaterdag 1 juni organiseren wij een 
zomerse barbecue bij het Trefpunt 
met een loterij en muzikale begelei-
ding van toetsenist Henk Vasbinder. 
De plaatselijke middenstand heeft 
mooie cadeaus ter beschikking 
gesteld voor de verloting. Kosten 
€ 7,50 p.p. In verband met de 
boodschappen is opgave van tevoren 
noodzakelijk. Dit kan via (072) 533 
12 97 of info@trefpuntheiloo.nl.



WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

laat je groeien www.fortekinderopvang.nl

 

 

 
 

                                                        Slimpad 16a 
www.fysioheiloo.nl                      072-5339355 

Fysiotherapie 
MSU echografie 
Shockwave therapie

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

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

 www.echo-adfysio.nl 
kennemerstraatweg 464  1951 NG 

gerbrand@echo-adfysio.nl    
tel 06 53106162

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

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

Bianca,  
psycholoog

Ararad, (kinder)
osteopaat

www.martineruiter.nl | info@martineruiter.nl | 06-48904753
Kennemerstraatweg 464, kamer 1.11 Heiloo

Heb je het gevoel dat je constant op je tenen loopt?
Voel je je vaak uitgeput, lusteloos en mis je hierdoor de  

motivatie om aan de dag te beginnen?
Heb je een constante spanning in je nek-schoudergebied? 

Wil je met een fit en uitgerust lichaam de zomer in? 

Ik begeleid je heel graag om hier definitief verandering in te 
brengen. Je te helpen naar een ontspannen en energiek lijf, 
waarbij je leert wat jouw lijf nodig heeft en wat de signalen 
van je lijf betekenen. Neem de regie weer in eigen hand en 
maak (online) een afspraak op www.martineruiter.nl!

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

(onzichtbare beugels) en 
• Mondhygiëne.

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

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

 TANDARTSEN GROEPSPRAKTIJK 
ALKMAAR

klachten onderrug?
Bowen- en massagetherapie

VERGOEDING vanuit het aanvullende pakket  
van de meeste zorgverzekeraars

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

Martine Ruiter  
Fysio- Manuele Therapie

HEILOO - Bij Fysio Heiloo 
werken gespecialiseerde 
fysiotherapeuten, bij wie 
de zorg rondom bewe-
gen en herstel in ver-
trouwde handen is. Met 
een gerichte aanpak en 
specifieke kennis krijgt u 
bij Fysio Heiloo een opti-
male behandeling en bege-
leiding. Wist u dat Fysio 
Heiloo ook gespecialiseerd 
is in hand-, pols-, arm-
klachten en kaaktherapie?

Heeft u pijn of klachten aan 
uw hand/pols, dan kan een 
specifieke behandeling hand-
therapie een uitkomst zijn. De 
handen hebben een unieke 
bouw. De functies van de 
hand zijn meestal goed train-
baar. Denkt u bijvoorbeeld 
aan artrose, hand-, pols-, 
pees- en spieraandoeningen, 

RSI-klachten, letsels na val 
of trauma, revalidatie na ope-
raties aan hand, pols en arm. 
Annabel Deckers is gespeci-
aliseerd handtherapeute bij 
Fysio Heiloo.

CRAFTA, oftewel kaakthera-
pie, is een methode voor het 
behandelen en begeleiden van 
hoofd-, kaak-, hals-, nek- en 
aangezichtspijnen. 

Fysio Heiloo kan u helpen 
met vermindering van pijn-
klachten en stoornissen in 
het hoofd-, nek- en gezichts-
gebied. Sandra Jonckbloedt 
is gespecialiseerd CRAFTA-
therapeute bij Fysio Heiloo.

Meer informatie? Fysio 
Heiloo, Slimpad 16a Heiloo, 
tel. 072-5339355,  
www.fysioheiloo.nl.

Links Sandra Jonckbloedt en rechts Annabel Deckers. 
Foto: aangeleverd

Handtherapie en methode 
CRAFTA bij Fysio Heiloo

HEILOO - Na dik 15 jaar in 
loondienst ben ik in 2015 
mijn eigen praktijk gestart 
in het Willibrordus Center. 
De sterke behoefte meer 
tijd en aandacht aan mijn 
cliënten te kunnen beste-
den, maakte dat ik deze 
stap gezet heb.

Het liefst werk ik met mensen 
die weer grip op hun pijn- en/
of spanningsklachten willen 
hebben, maar die dat zetje 
in de goede richting nodig 
hebben. Die hun klachten wil-
len begrijpen en een manier 
willen vinden om blijvend van 

hun klachten af te komen. 
Het is mijn passie mijn cliënt 
weer inzicht te geven waarom 
het lijf doet zoals het doet 
en samen de balans weer te 
herstellen.

Soms, vooral als je al wat lan-
ger klachten hebt, is het lastig 
om je lichaam weer in bewe-
ging te krijgen, zit je gewoon 
vast. Middels Fysio- Manuele 
therapie, Dry Needling en 
de nieuwe, revolutionaire 
techniek Mylogenics begeleid 
ik je naar een ontspannen en 
pijnvrij lichaam. Meer infor-
matie? www.martineruiter.nl
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MOLENWERF 20   |   1911 DB UITGEEST   |   tel.: 0251 - 316 803   |   www.monkeytown.eu/uitgeest

gratis Entree
voor begeleiderS

Reserveer je feestje OP
monkeytown.eu/uitgeest

VIER JE FEESTJE BIJ

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

gratis Entreegratis Entree
voor begeleiderS

Reserveer je feestje OPReserveer je feestje OPReserveer je feestje OPReserveer je feestje OP
monkeytown.eu/uitgeestmonkeytown.eu/uitgeest

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

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

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

genieten van wellness in de Beemster.
 

Voor reserveringen www.fortresortbeemster.nl 

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

Ik ben er voor u.

Dorien Veerman 

Na het verlies van een dierbare komt er veel op u af. Graag neem ik u de 
zorg uit handen zodat u in alle rust afscheid kunt nemen. U kunt mij altijd 
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Margreet Schouwenaar.         Aangeleverde foto

Bloemlezing  
Margreet Schouwenaar

HEILOO - Schrijfster en dichte-
res Margreet Schouwenaar uit 
Heiloo heeft inmiddels dertien 
dichtbundels en twaalf kinder-
boeken op haar naam staan. Ze 
was van 2009 tot 2018 stadsdich-
ter van Alkmaar. In die functie 
zette zij onder andere, in navol-
ging van F. Starik, de ‘eenzame 
uitvaart’ op in Alkmaar en initi-
eerde zij een poëzieroute door 
de stad.

Bij de VVV in Alkmaar kan men 
een plattegrond halen en langs 
alle 55 gedichten in de binnenstad 
van Alkmaar wandelen. Volgens 
Schouwenaar vervullen verhalen 
en poëzie dikwijls de functie van 
wegwijzers. “Wat werkelijk waar-
devol is toont zich in literatuur als 
een moment van onverwacht ver-
gezicht of inzicht,” zegt zij. Deze 
opvatting is ook zichtbaar in haar 
kinderboeken. “Je kunt een kind de 

weg niet wijzen. Je kunt een kind 
wel een weg laten ontdekken. Je 
kunt een kind laten zien waar het 
vreugde kan vinden, troost, her-
kenning; waar verhalen manieren 
aanreiken om oplossingen te vin-
den. Boeken zijn wegwijzers naar 
een wereld van verstaan.” In de 
Parnassusreeks van uitgeverij P te 
Leuven verschijnt een bloemlezing 
uit meer dan 27 jaar dichterschap. 
De omvangrijke bundel, getiteld 
Zwijgen tot het schraapt, wordt 
zaterdag 25 mei gepresenteerd bij 
Reuring, het podium voor kunst en 
literatuur. Om 16.00 uur is ieder-
een welkom in de Parkzichtzaal 
van restaurant Koekenbier aan de 
Kennemerstraatweg in Alkmaar, 
voor een programma met diverse 
gastoptredens en een optreden van 
Margreet Schouwenaar waarin zij 
voorleest uit haar nieuwe bloemle-
zing. De toegang is gratis, aanmel-
den is niet nodig.

Koster Witte Kerk neemt afscheid  
tijdens lintjesregen

HEILOO – Op 26 april nam 
Jaap de Hoop afscheid als kos-
ter van de Witte Kerk. Tijdens 
de jaarlijkse lintjesregen werd 
hij nog eenmaal in het zonnetje 
gezet door burgemeester Hans 
Romeyn.

Dit jaar kreeg Jaap geen koninklij-
ke onderscheiding maar een prach-
tige bos bloemen. Bloemen voor al 
die jaren dat hij zich heeft ingezet 
als koster van de Witte Kerk tijdens 
de jaarlijkse lintjesregen. Zelf is hij 
jaren geleden al koninklijk onder-
scheiden.

Het afscheid komt op een 
moment dat Jaap privé een nare 
tijd doormaakt. Maar tijdens ons 
gesprek weet hij zich nog vele 
leuke momenten te herinneren tij-
dens zijn werk als koster in de Ter 
Coulsterkerk en de Witte Kerk. 
Met veel plezier kijkt hij terug op 
een musical in de Ter Coulsterkerk 
waarin een aantal collegeleden 
meespeelde omdat er te weinig spe-
lers waren. Ook de aankomst van 
Sinterklaas in de Ter Coulsterkerk 
was bijzonder. “Alle stoelen moes-
ten eruit en de kerk zat eigenlijk 
veel te vol met al die kinderen. Ik 
vind het mooi om te zien dat de aan-
komst van de Sint nu weer gewoon 
bij het gemeentehuis is, dat heeft 
toch wel iets,” aldus Jaap.

Als hij verder teruggaat in zijn 
geheugen weet hij nog dat vroeger 
in de buurt van de Witte Kerk een 

agent het verkeer stond te regelen. 
“Toen deze agent overleed was de 
uitvaart vanuit de Witte Kerk, heel 
bijzonder.”

Jaap heeft vele veranderingen 
gezien betreffende het bezoek 
aan de twee kerken. Heel veel 
buitenkerkelijke mensen komen 
tegenwoordig naar de Witte Kerk. 
“Voor 2001 werd deze kerk weinig 
gebruikt maar tegenwoordig zijn er 

steeds meer bruiloften, uitvaarten, 
tentoonstellingen en bijeenkomsten 
in deze kerk.”

Tot slot wil Jaap nog kwijt dat hij 
het zeer waardeerde dat hij op 26 
april toegesproken werd door de 
burgemeester. “Een mooi en emoti-
oneel moment voor mij aan het eind 
van mijn periode als koster.”

Tekst: Yvonne van Stiphout

Jaap de Hoop na de uitreiking van de koninklijke onderscheidin-
gen voor de Witte Kerk. V.l.n.r. Mira van Hilst, Jaap de Hoop en 
burgemeester Hans Romeyn.                 Foto: STiP Fotografie

HEILOO - Van 26 april tot en met 27 juni exposeren zo’n 
17 cursisten in het Trefpunt te Heiloo. Beginners en gevor-
derden tonen de werken die zij onder leiding van docent 
Saskia Sengers hebben gemaakt. Een boeiende tentoonstel-
ling met schilderijen in allerlei stijlen, technieken en over 
allerlei onderwerpen. De expositie is gratis te bezoeken tij-
dens de openingstijden van het Trefpunt, Abraham du Bois-
hof 2 in Heiloo. Op de foto ‘IJsvogel’ (olieverf op paneel) van  
Lies Beems.         Aangeleverde foto

Expositie Trefpunt Heiloo

De heer Kaandorp gehuldigd
HEILOO - Op zaterdag 11 mei 
heeft de Hartstichting een aan-
tal van haar jubilerende vrijwil-
ligers gehuldigd. 

De heer S.C. Kaandorp uit Heiloo 
zet zich al 50 jaar met hart en ziel 
in voor de strijd tegen hart- en 
vaatziekten. Uit handen van Floris 
Italianer, directeur Hartstichting, 
ontving de heer Kaandorp een beeld 
voor zijn jarenlange inzet. Italianer: 
“Onze vrijwilligers vormen het hart 
van de organisatie en zijn onmisbaar 
bij ons werk voor een hartgezonde 
samenleving. Onze ambitie is om 
hart- en vaatziekten zo vroeg moge-
lijk te kunnen herkennen, opsporen 
én zo goed mogelijk te behandelen. 
Dankzij de tomeloze inzet, verant-
woordelijkheid en enthousiasme 
van onze vrijwilligers wordt dit 
mede mogelijk gemaakt.” 

De heer S.C. Kaandorp te midden van mevrouw A. Kaandorp en 
Floris Italianer, directeur van de Hartstichting.        Aangeleverde foto

Workshop Privé Werk Balans 
Inspiratiebord

HEILOO - Sta jij altijd aan? Is 
de balans tussen werk en privé 
soms ver te zoeken? Ervaar je 
stress en probeer je alle ballen 
hoog te houden? Het is dan de 
hoogste tijd om eens na te den-
ken over jouw balans tussen 
privé en werk.

Inhoud van deze workshop
Tijdens de twee uur durende 

workshop ga je op een creatieve, 
speelse en interactieve wijze wer-
ken aan jouw persoonlijke Privé 
Werk Balans Inspiratiebord. Je ont-
vangt tips en er is veel ruimte voor 
interactie met elkaar.

Deze workshop is bedoeld voor 
iedereen die zichzelf een cadeautje 
gunt. Voor degene die tijd maakt 

om na te denken over dingen die 
hem/haar echt gelukkig maken en 
die belangrijk voor hem/haar zijn. 
Je bent na het volgen van deze 
workshop klaar voor de eerste paar 
kleine stapjes. Jij staat weer aan het 
roer, je maakt je eigen keuzes die 
passen bij jouw fase in het leven.

Reacties van vorige deelnemers: 
“Een inspirerende, fijne en duidelij-
ke workshop in een fijne en rustige 
omgeving. Geestelijk onderhoud op 
een positieve wijze. Op een pret-
tige locatie en met een veilige sfeer. 
Inhoudelijk heel krachtig! En met 
een stabiele, inspirerende, duide-
lijke en betrokken trainer. Superfijn 
deze workshop!”

De workshop is vrijdag 24 

mei van 10.00 tot 12.00 uur in 
Bibliotheek Heiloo. Aanmelden via  
www.bibliotheekheiloo.nl of bij de  
servicebalie.

Aangeleverde foto
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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
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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.
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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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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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De Edwin Evers Band maakt er een feestje van.              Aangeleverde foto

De Edwin Evers Band komt naar Uitgeest!
UITGEEST - Vrijdag 24 mei a.s. 
zal de Edwin Evers Band, na 
enkele jaren van afwezigheid, 
weer op het podium van de A9 
Studios staan.

De kaartverkoop voor de 
Edwin Evers Band loopt voor-
spoedig. Organisator Jos Baltus 

van het Heerhugowaardse bedrijf 
Partybookers.nl laat weten dat ruim 
80% van de beschikbare kaarten al 
is verkocht. Het aantal beschikbare 
kaarten is beperkt volgens Baltus: 
“Het moet niet ‘hutjemutje’ vol zit-
ten, er moet ruimte zijn om lek-
ker te bewegen en te dansen. Deze 
avond belooft in ieder geval weer 

een supergezellig feestje te wor-
den, ruim 70% van de bezoekers zijn 
vrouwen.” Het optreden start om 
21.30 uur en zal 90 minuten duren. 
De afterparty wordt verzorgd door 
DJ Jacco Silver. Online tickets kos-
ten € 27.50. Tickets aan de deur  
€ 32.50. Meer info en kaartverkoop: 
www.bobs.nl.

SUV-steker langer vast
REGIO - De 23-jarige man uit 
Julianadorp die is aangehou-
den voor zijn mogelijke betrok-
kenheid bij steekinciden-
ten in Egmond aan den Hoef, 
Castricum en Barsingerhorn 
blijft langer vastzitten. De man 
wordt verdacht van poging tot 
doodslag en poging tot moord.

In november en januari werden 
vier meisjes en vrouwen afzonder-
lijk van elkaar aangevallen in boven-
genoemde gemeenten. Allen bleken 
vanuit een voorbijrijdende auto te 
zijn gestoken met een scherp voor-

werp. Het was voor de politie een 
tijdlang onduidelijk of de vier zaken 
met elkaar te maken hadden, maar 
na uitgebreid onderzoek kwam de 
23-jarige man uit Julianadorp in 
het vizier. Hij blijft nog 90 dagen 
in voorlopige hechtenis zitten. Dat 
heeft de raadkamer van de recht-
bank Noord-Holland bepaald. Over 
het mogelijke motief van de steek-
incidenten is nog altijd geen duide-
lijkheid. Binnen drie maanden volgt 
er een pro-formazitting in de zaak 
rond de ‘SUV-steker’.

Bron: nieuwspartner NH Nieuws

Jaarboek Oud Limmen 
gepresenteerd

LIMMEN - Op zaterdag 11 mei 
werden in de Oude School de 
eerste exemplaren van het jaar-
boekje van de Stichting Oud 
Limmen uitgereikt in aanwezig-
heid van de auteurs en de geïn-
terviewde bewoners.

De gevarieerde inhoud bestaat 
niet alleen uit verrassend mooie ver-
halen, zoals het ‘spoorloos’-verhaal 
van Piet Wijker op zoek naar zijn 
biologische vader. Door het con-
tact met Oud Limmen heeft hij zijn 
familie na ruim 80 jaar teruggevon-
den. Ook op het historisch verleden 

van Limmen wordt ingegaan. Zo 
is er bijvoorbeeld aandacht voor 
de gestolen kerkklokken van de 
Corneliuskerk en voor molen ‘De 
Mol’, die verbrandde door een fataal 
incident. De schrijvers zijn erin 
geslaagd een boeiend geheel samen 
te stellen met deze en andere mooie 
verhalen.

Donateurs van Stichting Oud 
Limmen ontvangen deze week 
allemaal een exemplaar. Nog geen 
donateur? Ga voor meer info naar 
www.oudlimmen.nl.

Voorzitter Ron Duindam bladert met mevrouw Bakker het  
jaarboekje door.         Aangeleverde foto

Einde en nieuw begin voor New Voice
EGMOND-BINNEN - Het koor 
New Voice zal nog twee keer 
zijn medewerking verlenen 
aan de vieringen van de St. 
Adelbertusparochie in Egmond-
Binnen. De kerk zal op 1 sep-
tember de deuren in Egmond-
Binnen definitief sluiten. Omdat 
het koor al eerder heeft beslo-
ten niet met de parochianen 
mee te verhuizen naar Egmond 
aan den Hoef, zal het na de 
vakantieperiode zelfstandig ver-
der gaan.

De koorleden willen hun vrij-
willigerswerk in de kerk op een 
waardige manier afsluiten. Op 25 
mei zingt New Voice de allerlaatste 
dienst in de parochiekerk en tot 
slot is het koor op 23 juni actief op 
het Adelbertusfeest, een viering die 
traditioneel plaatsvindt in de bui-
tenlucht op de St. Adelbertusakker. 
Dat worden vieringen met een ‘lach 
en een traan’, want het koor neemt 
weliswaar afscheid, maar gaat wel 
vol vertrouwen de toekomst tege-
moet.

Het is fijn dat het koor - net als 
vorig jaar - mee mocht doen met de 
Rabo Clubkas Campagne, een actie 
waarbij alle leden van de bank hun 
stem mochten uitbrengen. De koor-

leden van New Voice stellen het dan 
ook bijzonder op prijs als u daarbij 
aan hen heeft gedacht.

Op 26 mei zingt New Voice op 
drie plekken tijdens het korenfesti-
val ‘Van Dorp tot Kust’ in Bakkum. 
Om 13.00 uur start het koor bij 
Johanna’s Hof, om 14.30 uur bij 
Strandpaviljoen Zeezicht en om 

16.00 uur in De Pan op Camping 
Bakkum. Het koor is er ongeloof-
lijk trots op om weer voor dit gezel-
lige festijn te zijn uitgenodigd. Het 
wordt nog gezelliger als ook ú komt! 
Het wordt die zondag ongetwijfeld 
mooi weer, dus ga er vooral op de 
fiets heen. Kijk voor het volledige 
programma op https://skulpers.nl/
van-dorp-tot-kust/.

New Voice tijdens ‘Van Dorp tot Kust’ in 2017.           Aangeleverde foto

Voorjaar bij Galerie de Kapberg
EGMOND AAN DEN HOEF - 
Drie kunstenaars exposeren 
mooi maar heel verschillend 
werk in Galerie de Kapberg.

De manier van werken van Clare 
van Stolk is energiek, direct en 
speels. Verf, inkt of krijt, het medi-
um varieert. In de Kapberg laat ze 
snelle schetsmatige tekeningen zien 
van naakten, vissen en kreeften en 
een flink aantal van haar bloem-
schilderijen. Ze zegt: “Als iets mij 
inspireert, ga ik aan de gang. Ik wil 
dat de verf met mij aan de haal gaat, 
dat elke impuls blindelings wordt 
gevolgd. Ik heb geen vooropgezet 
plan, geen beeld van hoe iets eruit 
moet komen te zien.”

Inez van Deelen Sigg laat prach-
tige figuratieve kleurverschuivin-
gen, landschappen, kleine abstracte 
naakten en portretten zien. Sinds 

enkele jaren zijn haar belangrijkste 
werken grote portretten. Ze wordt 
geïnspireerd door foto’s. Soms 
werkt ze ook naar model. Inez is 
veelzijdig, ze beheerst verschil-
lende technieken: potlood, kleur-
potlood, aquarel, acryl en olieverf. 
Inez woonde 28 jaar in Zwitserland, 
exposeerde daar, gaf les en had een 
eigen kleine galerie. Inez woont 
sinds enige tijd in Castricum. Daar 
geeft ze ook weer les en ze laat 
regelmatig haar werk in de regio 
zien.

Ellen J. de Groot is beeldhou-
wer. De beelden zijn impressies 
van onderwerpen die haar interes-
seren. Het materiaal is klei, was, 
hout of steen. Als het om houten 
beelden gaat exposeert ze grote 
niet al te zware figuren, gezaagd, 
gehakt, geschuurd en beschilderd. 
Dansachtige, fragiele en bewege-

lijke onderwerpen worden geboet-
seerd in was en in brons gegoten. 
Voor een gehakt beeld kiest ze een 
hardere steensoort. De mens speelt 
een grote rol in haar oeuvre. Daarbij 
gaat het om de associatie met een 
gemoedsstemming of omstandig-
heid. Haar werk is gestileerd figu-
ratief, waarbij haar belangstelling 
meer uitgaat naar de kracht van het 
geheel dan naar een gedetailleerde 
uitwerking van de realiteit.

De tentoonstelling is te zien 
van 17 mei tot en met 23 juni op 
vrijdag-, zaterdag- en zondagmid-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Het 
adres is Slotweg 17 in Egmond 
aan den Hoef. De opening van 
de tentoonstelling vindt plaats 
op zondag 19 mei om 15.00 uur. 
Wie meer wil zien van de galerie:  
www.galeriedekapberg.nl.

Bloemen en papier  
verbinden

EGMOND-BINNEN - In het 
Woensdagochtendcafé van 22 
mei is creatieve duizendpoot 
Ellen Liefting te gast. 

Ze maakt in haar atelier bij-Ellen 
in Egmond-Binnen verbindingen 
tussen bloemen, bollen en papier. 

Kennis en creativiteit combineert 
ze in deze interactieve workshop 
op een leuke manier. Meedoen? U 
bent van harte welkom op woens-
dag 22 mei van 10.30 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis De Schulp, Visweg 45 in 
Egmond-Binnen. Koffie/thee 1 euro; 
de workshop is gratis.
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Bestel nu! 
3 verse 

maaltijden
naar keuze

Gratis

&
 gekoeld

thuis bezorgd!

B���e���i���e ��b���e, ���e���i��� 
o���i���w ��z���e�

G���i���h���b���r���i��
h��� ���e���n�

A���s ��o���e��
t���e��� ���n�!

Hoe werkt het?

ALS BESTE
UIT DE TEST

V���e ��g���iën��� ���l���
u���d���t���k

D���e���g���o���d��� 
v���u���g���o��

V��� ���z���e��� ���k 
2���i���e ��r���t��

Mogen 
wij voor u 

koken?

01

04

02

05

03

06

Bestel via   UITGEKOOKT.NL  of bel  085-040 60 65 

maaltijden
naar keuze

Hoe werkt het?

naar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuze

Bestel eenvoudig uw 
vers bereide maaltijden 
via uitgekookt.nl

of geef uw bestelling 
telefonisch door via 
085-0406065

en uw proefpakket 
wordt gratis 
thuisbezorgd

3 verse 
12.95

Voor maar

Maaltijd van 
de  maand

Asperge 
Beenhamschotel 
hollandaise

Seizoens-topper!

Asperge 
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Wethouder Rob Opdam overhandigde de bondsspeld aan Peter Schaap.                           Foto: STiP Fotografie

Ambassadeur van Volleybalvereniging 
Effect krijgt bondsspeld

HEILOO – Maandagavond 13 
mei kreeg Peter Schaap uit han-
den van wethouder Rob Opdam 
de bondsspeld uitgereikt van-
wege zijn jarenlange inzet bij 
Volleybalvereniging Effect.

Peter ondervindt veel ongemak 
van de gevolgen van de voortschrij-
dende ziekte van Parkinson. Het 
beïnvloedt zijn motoriek en het 
wordt fysiek steeds moeilijker om 
van de sportinspanningen te her-
stellen. Hij is na maandag en dins-
dag lichamelijk dagen uit balans. 
Desondanks is hij nog steeds 
actief in het veld als speler. Maar 
zijn laatste seizoen als speler bij 
Volleybalvereniging Effect is aange-
broken. Het team van Mix Effect zal 
Peter in het veld erg gaan missen. 
Peter wil wel als coach een rol blij-
ven spelen in dit team. Het bestuur 
vond dit een waardig moment om 
hem bij de Nevobo (Nederlandse 
Volleybalbond) voor te dragen voor 

een bondsspeld en te bedanken 
voor zijn nimmer aflatende inzet 
voor de vereniging.

Vele functies
Peter heeft binnen de vereni-

ging vele functies bekleed. Hij 
was bestuurslid, met de taak wed-
strijdleiding en scheidsrechter-
aanwijzer voor de Nevobo-teams 
van Volleybalvereniging Effect bij 
zowel de jeugd als bij de senioren. 
Maar ook zijn huis/tuin was jaren-
lang de plek waar aan het einde van 
elk seizoen de medewerkersavond 
werd gehouden. Zijn huis, tuin en 
barbecue stelde hij beschikbaar. 
Maar ook voor de huur van de zaal-
ruimte in sporthal Het Vennewater 
voor de trainingen, wedstrijden en 
toernooien kon men op Peter reke-
nen. Daarnaast beheerde hij het 
verenigingsmateriaal, kookte snert 
voor het snerttoernooi en deed 
nog veel meer. Te veel om op te  
noemen.

Vrijwilliger van het jaar
Peter is naar buiten toe een 

ambassadeur voor de vereniging en 
de volleybalsport. Altijd aanwezig 
bij activiteiten namens de vereni-
ging, ook buiten de volleyballijnen. 
In 2015 werd hij uitgeroepen tot vrij-
williger van het jaar in de gemeente 
Heiloo. Volleybalicoon Ron Zwerver 
reikte hem toen op het sportgala de 
prijs uit.

Niet alleen tijdens de wedstrijd 
maar ook na de laatste set staat 
Peter zijn mannetje. Tijdens de 
zesde set, die na een spetterende 
douche in sportcafé De Wit begint, 
heeft hij het hoogste woord. Sterke 
verhalen (vooral over vroeger) maar 
ook de scherpe humor van een ras-
echte moppentapper. Noem een 
woord en Peter vertelt een mop.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Leuke activiteiten voor 
Alpe d’HuZes

HEILOO - Dorpsgenoot Marc 
Brunekreef gaat ook dit jaar 
weer naar Frankrijk voor Alpe 
d’HuZes, het evenement dat 
voor het KWF geld bijeenbrengt 
voor onderzoek naar kanker. 

Marc, die sinds 2012 vrijwilliger is 
bij de organisatie van Alpe d’HuZes, 
is om het jaar ook als deelnemer 
actief. Op 6 juni hoopt hij de Alpe 
d’Huez minimaal vijf keer te beklim-
men. Door middel van acties hoopt 

Marc extra donaties te realiseren. 
Zo is er op 25 mei een wandeltocht 
(15 of 25 kilometer) in de omge-
ving van Heiloo en heeft Keuken 
met Karakter op 31 mei een com-
plete dineravond voor Alpe d’HuZes 
georganiseerd in haar restaurant op 
het GGZ-terrein. Geïnteresseerden 
kunnen Marc bereiken via e-mail 
(marcbrunekreef@gmail.com), 
of telefoon: 06-24900020. Keuken 
met Karakter is bereikbaar op 072-
5312350.

HEILOO - Afgelopen weekend werden in Almere de halve fina-
les en de finale gespeeld van het NK bowlen voor de beperkte 
medemens. In totaal streden 100 deelnemers om de ereplaatsen. 
Acht deelnemers van Sports4all Heiloo bereikten de halve finale. 
Na drie zeer spannende games plaatsten drie van de Sports4all-
spelers zich voor de finale. Na een sportieve en spannende wed-
strijd bleek wel dat deze doelgroep een steeds hoger bowlingni-
veau bereikt. Uiteindelijk bereikte Sports4all Heiloo een tweede 
en tweemaal een derde plaats. Op de foto v.l.n.r.: Yarno Kruit  
(3e plaats), Ingrid Groen (2e plaats) en Jacintha Kuin (3e 
plaats).             Aangeleverde foto

Goed resultaat voor Sports4all Bowling Heiloo bij NK

Flashing-meiden plaatsen zich  
voor finale NK

HEILOO - Het U16-team van 
Flashing speelde zaterdag de 
tweede halve finale om het 
Nederlands kampioenschap 
tegen Attacus uit Veghel. De 
uitwedstrijd was met 13 punten 
gewonnen en voor volle tribunes 
lieten de meiden er in Heiloo 
geen twijfel over bestaan wie 
recht had op de finaleplaats.

Het Flashing-team begon gecon-
centreerd aan de wedstrijd. Zowel 
verdedigend als aanvallend was er 
sprake van hoogstaand basketbal 
en na het eerste kwart was de voor-
sprong meer dan overtuigend: 24–5. 
Het goede spel werd in het tweede 
kwart voortgezet. Attacus probeer-
de het tij te keren door wisselend 
met een man-tot-man en zoneverde-
diging te spelen. Ook een full court-
oplossing werd geprobeerd. Maar 
de Heilooër meiden pasten zich 
moeiteloos aan. Het toont de erva-
ring die dit team ondertussen heeft 
opgedaan. Met rust was het 46–16.

In de tweede helft was de wed-
strijd natuurlijk gelopen. Flashing 
speelde deze niet slecht, maar wel 
een stuk slordiger. Tegenover 7 
turnovers in de eerste helft ston-
den er 18 in de tweede helft. Maar 

dat mocht de pret niet drukken 
en na het 74 - 32 eindsignaal klonk 
er enthousiast: “We gaan naar  
Zwolle, we gaan naar Zwolle”. In 
Zwolle wordt volgende week zondag 

de finale om het Nederlands kampi-
oenschap gespeeld en gaan de mei-
den proberen de eerste nationale  
titel voor Flashing binnen te  
halen.

Frank Knegt spreekt de meiden nog even toe.            Aangeleverde foto

Kungfuschool Zhong Hua 
Wushu in de prijzen

HEILOO - Op zaterdag 11 mei 
nam de Heilooër kungfuschool 
Zhong Hua Wushu deel aan de 
Wushu Games in Hoorn. Zhong 
Hua Wushu, gesponsord door 
Dorssports, werd dit keer verte-
genwoordigd door vier atleten. 

In de verschillende disciplines 
getraind door shifu Wenhua Zheng 
zetten zij hun beste beentje voor. 
Zo wisten zij in totaal vijf medailles 
binnen te halen: twee keer brons, 
twee keer zilver en één keer goud. 
Zilver was er onder andere voor 
Caroline De Schryver voor haar 
vuistvorm (Chang Quan). Maarten 
Hulsbosch kreeg voor zijn vuist-
vorm (Cha Quan) zilver en voor 
zijn dubbele dolkenvorm (Shuang 
Bishou) het brons. Janno van der 
Eem behaalde met zijn wapenvorm 
(Ling Jiao Dao) de zilveren medail-
le en goud voor zijn vuistvorm 
(Bagua Zhang). Ook werd er nog 
een bronzen plak binnengehaald 
met de wapenvorm Dao Shu. Er 
kan al met al teruggekeken worden 
op een succesvolle, inspirerende 
en mooie dag. Meer informatie en 
beeldmateriaal is te vinden op de 
website van de kungfuschool: www.

zhonghuawushu.nl. Nieuwsgierig 
geworden? Zhong Hua Wushu zal 
een demonstratie wushu/taiji geven 
tijdens de Gezondheidsbeurs bij 
Hortus Alkmaar op 9 juni aanstaan-
de (www.hortusalkmaar.nl).

Maarten doet hier zijn 
wapenvorm (Shuang Bishou, 
ofwel de dubbele dolken).        
                 Aangeleverde foto
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HONDEN-
TRIMSALON

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

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

www.ambiance.nl/zonluik

 Zonwering
   Markiezen
  Raamdecoratie
  Rolluiken
 Garagedeuren

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

Bezoek onze 
inspirerende 
showroom!

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

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

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

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

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

072-5331992

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

 

 

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van mijn  
lieve Snuf, onze moeder en oma 
 

      MMaarriiaa  RRiijjss--NNuuiijjeennss  
 

De leegte blijft nog moeilijk  
te aanvaarden, maar zoveel  
betrokkenheid verzacht het  
verdriet en vergroot de moed 
om verder te gaan. 
 
Nico Rijs 

Edwin Rijs en Janneke Eggink 
Felice 

Stephan Rijs en Anke Rijs-Dijkens 
Douwe, Flossie 

Limmen, mei 2019 

Met grote ontsteltenis ontvingen 
 wij het tragische overlijdens- 

bericht van onze verenigings  
“Hoffotograaf” 

Wout Jager
Wout was de afgelopen jaren een 
niet meer weg te denken “ 
speler” binnen onze vereniging 
met het op beeld vastleggen 

van vele wedstrijdmomenten, toernooien, teams en 
behaalde kampioenschappen.
Wij wensen de naaste familie en vrienden van Wout 
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Het bestuur 
Zaalvoetbalvereniging HZV het Vennewater

“Ik dank U voor dit leven; 
het is goed geweest.”

Gestorven

Gerritje Zwaantina Boersma
gehuwd geweest met dhr. H. Lammers †

* Arnhem, † Heiloo, 
16 september 1926 13 mei 2019

 Sietske en Hero Veger - Lammers 
 Hans en Henny Lammers - van den Bosch 
 Pieter Lammers

 kleinkinderen en 
 achterkleinkinderen

Een speciaal woord van dank aan  
de medewerkers van Zorgcentrum Overkerck Heiloo  

voor de liefdevolle verzorging.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden 
zaterdag 18 mei om 11.30 uur in de Witte Kerk aan de 
Heerenweg te Heiloo.

Voorafgaand is er aldaar vanaf 10.30 uur gelegenheid tot 
condoleren.

Aansluitend aan de dienst zal zij worden begraven op de 
Algemene Begraafplaats, Holleweg 131a, Heiloo.

Correspondentieadres: Capella Uitvaartverzorging 
E.J. Potgieterweg 27, 1851 CG  Heiloo
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INCL. EXAMEN E89,-

                    AANMELDEN VIA DE WEBSITE

06 - 42 72 42 54

Diverse modellen elektrische 
fietsen, o.a. de testwinnaar van 
de ANWB: de Gazelle Greno-
ble C7+ hmb: als beste getest. 
Demomodellen aanwezig. Bos-
man Tweewielers. Westerweg 
295, Heiloo. T : 5331241 www.
bosmantweewielers.nl

GITAARLES IN LIMMEN. 
Tarief 10 euro per half uur, gra-
tis proefles. Bel Thomas voor 
meer info: 0612802157

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

Wij gaan stoppen en ruimen de 
voorraad op!!! ALLE SCHOE-
NEN (winter en zomer) nu 
20 EURO per paar. Sokken, 
regenlaarzen, sneeuwlaarzen, 
pantoffels met 70% KORTING. 
Jottem Kinderschoenen - Sta-
tionsweg 76 - Heiloo   

TUINEN TEVEEL WERK? 
Geen tijd? Zeer ervaren 
tuinliefhebber helpt u met 
DESKUNDIG snoeien en het 
klaarmaken van uw tuin en het 
afvoeren van tuinafval. T: 06 
1827 8367

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

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

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

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

Grote collectie gebruikte e-
bikes in div. uitvoeringen v.a. 
€500,- incl. 6 maanden Bovag 
garantie. Bosman Tweewie-
lers. Westerweg 295, Heiloo. T: 
5331241 www.bosmantweewie-
lers.nl

Komt u ook naar de GEZEL-
LIGE STRAATMARKT in de 
NIC. BEETSWEG te Heiloo, 
op zaterdag 18 mei van 9 tot 
15 uur?   

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

Diverse modellen elektrische 
fietsen, o.a. de testwinnaar van 
de ANWB: de Gazelle Greno-
ble C7+ hmb: als beste getest. 
Demomodellen aanwezig. Bos-
man Tweewielers. Westerweg 
295, Heiloo. T : 5331241 www.
bosmantweewielers.nl

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

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

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

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

Gezocht: OPPAS(oma) voor 3 
kinderen van 6 en 7 om 2 keer 
in de week uit school te halen. 
Voor info: 06-42146254.   

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

Te huur: parkeerplaats. 
In afgesloten en beveiligde 
parkeergarage nabij station 
Heiloo. Info: 06-19162456

Grote collectie gebruikte da-
mes-, heren-, en kinderfietsen 
in vele uitvoeringen. Bosman 
Tweewielers, Westerweg 295, 
Heiloo. T : 5331241  
www.bosmantweewielers.nl

GARAGEBOX IN HEILOO 
TE HUUR: aan de Droone-
campstraat in Heiloo hebben 
wij nog 2 garageboxen te 
huur voor € 96,33 per maand. 
De afmeting is 2,5 x 5 meter. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen naar De Makelares, 072-
5408566 (maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.30 uur).
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  
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Op 10 Augustus  
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Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck

1 7  F E B R U A R I  2 0 1 6

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

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

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

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

waar u de Uitkijkpost kan ophalen
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A. Witte Paal 227 - Schagen

Onderdeel van de p
arketm

eester      •     Onderdeel va

n 
de

 p
ar

ke
tm

ee
st

er
    

  •  
 

Specialist in sfeervolle vloeren
SINDS
1977

Schagen

ALPE D’HUZES CULINAIR 
BIJ KEUKEN MET KARAKTER

31 mei 2019 in Heiloo
Heerlijk 4 gangendiner met bijpassende wijnen 
Voor kinderen t/m 16 jaar is er een alternatief

Aanvang diner om 17.30 uur
Groot deel van de opbrengst  gaat naar 

Alpe d’HuZes/KWF, via Heilooër Marc Brunekreef. 
Marc gaat de Alpe d’Huez meerdere keren beklimmen op 6 juni.

Volwassenen:  € 66,00, Kinderen t/m 16 jaar: € 22,50
BOB-arrangement  € 55,00

Extra giften gaan volledig naar het goede doel: opgevenisgeenoptie.nl

www. keukenmetkarakter.nl

Een geweldige diner-avond voor een heel goed doel!

Alpe d’HuZes is een uniek sportief evene-
ment waarbij zoveel mogelijk geld wordt 
ingezameld voor onderzoek naar kanker 
en naar verbetering van de kwaliteit van 
leven van mensen met kanker

Aanmelden/info: 
Keuken met Karakter:
072-5312350
Marc Brunekreef:
marcbrunekreef@gmail.com 
of 06-24900020

Foto: Jannemieke Termeer

LUNCHSPECIAL

Iedere twee weken een 
nieuwe lunchspecial

Broodje kiprollade met 
avocado en jalapeno

Quinoasalade met 
sesam en mango

Zoete aardappelsoep

€6,95

16 t/m 29mei

DE KAME R

KENNEMERSTRAATWEG 103 | HEILOO | T 072 532 53 76 | BAR@DEKAMER.NL
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DIT JAAR OP DE HOEFSMID 25 IN HEILOO

GERANIUMMARKT
BIJ DE AALSMEERSE PLANTENHAL

MEGA
HANGPLANTENSHOW

KEUZE UIT HONDERDEN STUKS

DUIZENDEN 
GERANIUMS 

MEGA ASSORTIMENT 
VASTE PLANTEN

MESSCHERPE
PRIJZEN

HANG &
STAAND

Deze week bij de 
Aalsmeerse Plantenhal

STUNT STUNT

STUNT

Narcis téte à téte, 12 cm Diverse tulpen, 12 cm

Blauwe druiven, 12 cm

Normaal 1,99 Normaal 1,99

Normaal 1,99

Nu per stuk: Nu per stuk:

Nu per stuk:

1.50 1.50

1.50
 

4 voor € 5.- 4 voor € 5.-

4 voor € 5.-

5e
gratis
op=op

5e
gratis
op=op

5e
gratis
op=op

                De Hoefsmid 25 • 1851 PZ  Heiloo • 072-3030061    
www.aalsmeerseplantenhal.nl  •  info@aalsmeerseplantenhal.nl
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0,99 PER
STUK

ZATERDAG 7.00 - 17.00 UUR
ZONDAG 9.00 - 17.00 UUR

 ZATERDAG VAN 7.00 TOT 9.00 uur 
VROEGE VOGEL ACTIE 10% KORTING


