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

KOGEL-
BIEFSTUKJES
3 voor € 7,95

GEPANEERDE 
KIPSCHNITZELS

Diverse soorten 
4 voor € 5,95

JAPANSE 
BIEFSTUKPUNTJES

500 gram
voor € 7,95

GELDIG VAN 23 TOT EN MET 25 MEI 2019

Uitgezonderd vast/laag + actie

BouwmarktBouwmarkt
MEELGRO

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072-

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072-5051788 072072072072072072-5051788 5051788 5051788 5051788 5051788 5051788 

bouwmarkt@meelgro.nl

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl
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Heiloo 7

Willeke Alberti
dinnershow

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

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

HEILOO - Het is de meiden U16 van Flashing Heiloo gelukt! 
Zondag 19 mei wisten zij in Zwolle voor het eerst een nationale 
titel binnen te slepen voor Flashing Heiloo. Na in de reguliere 
competitie met overmacht de eerste plaats te hebben behaald, 
moesten de meiden in een final four het landskampioenschap 
veilig zien te stellen. Zondag was de finalewedstrijd tegen 
Landslake Lions. Na een slechte start knokten de meiden zich 
sterk terug. Het schot wilde niet vallen maar op karakter werd 
een 49-48 overwinning behaald. Het eerste landskampioenschap 
van Flashing Heiloo leidde tot vreugdetranen, een uitzinnig 
publiek en een groot feest.              Foto: Jur Warmenhoven

Meiden U16 Flashing Heiloo landskampioen!

HEILOO - Woensdag 15 mei 
was het al vroeg druk in het 
Indianendorp aan de Zeeweg. De 
leerlingen van CBS de Duif hiel-
den daar een sponsorloop voor 
de stichting Forza4Torre. Een 
deel van de opbrengst wordt 
besteed aan verlichting van het 
podium van de school.

Obstacle run
De sponsorloop werd gehouden 

in de vorm van een obstacle run, die 
ging over horden, onder kruipnet-
ten door, via een bandenparcours 
en door kruiptunnels. In 20 minu-
ten legden de leerlingen in hoog 
tempo de rondjes af voor het goede 
doel. De kleuters hadden aanslui-
tend op het schoolplein hun eigen 
versie van de sponsorloop, onder 
begeleiding van de mascotte van  
Forza4Torre.
 
 

Goed doel
Enkele weken geleden kwam 

Anouk Bekkers tijdens de weekope-
ning op bezoek bij de Duif. Zij is de 
moeder van Torre en collega-leer-
kracht bij stichting Tabijn. Anouk 
heeft aan de kinderen uitgelegd dat 
Torre altijd moe is door een stof-
wisselingsziekte. Hij kan daardoor 
niet praten, niet zelf eten en zit in 
een rolstoel. Er is op dit moment 
geen geneesmiddel beschikbaar 
tegen deze stofwisselingsziekte, 
maar daar wordt wel heel hard aan 
gewerkt. Er is veel geld nodig voor 
de ontwikkeling ervan en daarvoor 
hebben de leerlingen van de Duif 
zich ingezet.

Forza4Torre
De stichting Forza4Torre zamelt 

geld in voor onderzoek naar een 
geneesmiddel voor kinderen met 
een stofwisselingsziekte. De directe 
familie van Torre heeft de stichting 

opgericht om geld te genereren om 
o.a. het geneesmiddelonderzoek 
te ondersteunen en meer bekend-
heid te geven aan deze fatale ziek-
te. De sponsorloop van de Duif 
levert daaraan een bijdrage. Meer 
over deze stichting leest u hier:  
www.forza4torre.nl/

Opbrengst
De leerlingen hebben enorm 

hun best gedaan om sponsoren te 
werven en hun rondjes te lopen. 
Een team van leerkrachten en 
ouders heeft de sponsorloop voor-
bereid, uitgezet en begeleid. Lidl 
‘t Hoekstuk sponsorde fruit voor 
alle leerlingen. Het sponsorbedrag 
is aanzienlijk en komt langzamer-
hand op school binnen. Binnenkort 
zal het exacte bedrag bekend 
worden gemaakt en symbolisch  
worden overhandigd aan de  
stichting Forza4Torre.

De sponsorloop van de bovenbouw in het Indianendorp aan de Zeeweg.           Aangeleverde foto

CBS de Duif haalt mooi bedrag op 
met sponsorloop

Open Tuinen Weekend 
Heiloo & Limmen

HEILOO/LIMMEN - In het kader 
van de nationale tuinweek 
2019 organiseert Groei & Bloei 
Midden-Kennemerland op 25 en 
26 mei het jaarlijkse, landelijke 
Open Tuinen Weekend in Heiloo 
en Limmen.

Ziet u op zaterdag 25 en/of zon-
dag 26 mei het groene bordje met 
‘Open Tuin’ langs de kant van de 
weg staan? Of u ziet de vlag wap-
peren van de Nationale Tuinweek? 
Aarzel niet en stap gerust deze tuin 
binnen om te kijken wat deze Open 
Tuin te bieden heeft.

Tijdens dit weekend kunnen 
bezoekers tal van ideeën opdoen in 
tuinen van echte tuinliefhebbers. 
Ontdek mooie en bijzondere bloe-
men- en plantencombinaties, wan-
del door origineel ontworpen tuinen 
en bekijk allerlei materialen en toe-
passingen. 

De trotse tuineigenaren ver-
welkomen u graag en geven uit-
leg over hun tuin. Uiteraard is de 
entree gratis. De meer dan 20 Open 
Tuinen zijn van 11.00 tot 16.00 uur 
open voor het publiek. Voor de 
deelnemende tuinen, zie: www. 
midden-kennemerland.groei.nl.
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GEEF UW BESTELLING 
ALVAST DOOR!

‘T LOO 6, 1851 HT HEILOO
KERKWEG 27, 1961 JA HEEMSKERK*Geldig van 10 t/m 23 september 2018. Niet inwisselbaar tegen contant geld. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

*20%
korting op 
deze BH’s*

New collection!

*Geldig van 10 t/m 23 september 2018. Niet inwisselbaar tegen contant geld. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

*20%
korting op 
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New collection!
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KERKWEG 27, 1961 JA HEEMSKERK*Geldig van 10 t/m 23 september 2018. Niet inwisselbaar tegen contant geld. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

*20%
korting op 
deze BH’s*

New collection!

*Geldig van 10 t/m 23 september 2018. Niet inwisselbaar tegen contant geld. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

*20%
korting op 
deze BH’s*

New collection!

Om uw huis voor de beste prijs te kunnen verkopen, willen we er alles van 
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe 
is de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de 
buurt? Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, 
komen we eventueel barbecuen. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel 
dan met Mark Admiraal 072  505 14 64.

Om de beste prijs voor uw huis 
te krijgen, gaan we nogal ver

Sterk in huiswerk

De Drie Linden 1 - Limmen - 072  505 14 64 - rietveldlimmen.nl

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 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
I
O
N

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA AYGO 5-DRS € 4.950,-*

1.0 VVT-i Dynamic Blue

blauw metallic, ’09, 75.357 km, stuur-
bekrachtiging, ABS, 4 airbags, 
elektr.ramen voor, centrale 
vergrendeling met afstands-
bediening, airconditioning, 
lichtmetalen velgen, 
radio/cd-speler, mist-
lampen voor, hoofd-
steunen achter, in delen 
neerklapbare achter-
bank, etc.

O
C
C
A
S
I
O
N

BOVAG
GARANTIE6 MND

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA COROLLA VERSO

blauw metallic, ’09, 75.357 km, stuur-
bekrachtiging, ABS, 4 airbags, 
elektr.ramen voor, centrale 
vergrendeling met afstands-
bediening, airconditioning, 

C
A
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* RIJKLAARPRIJS!

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

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

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

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

* RIJKLAARPRIJS!

* RIJKLAARPRIJS!* RIJKLAARPRIJS!
TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD € 45.350,-*
2.5 First Edition Automaat

grijs metallic, ’19 (nieuwe auto), 12 km, ABS, VSC, TRC, 9 air-
bags, elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar),
climate- en cruise control, regen- en schemersensor, 4x camera 
rondom (panoramic view monitor), dode-
hoeksensor, navigatie Plus, smart entry, 
privacy glass, LED koplampen, 
LED achterlichten, parkeer-
sensoren voor en achter, 
elektr.achterklep, 
18 inch lichtmetalen 
velgen, camerafunctie in 
binnenspiegel (smart
rear view mirror), etc. * RIJKLAARPRIJS!

N
I
E
U
Wclimate- en cruise control, regen- en schemersensor, 4x camera 

rondom (panoramic view monitor), dode-
hoeksensor, navigatie Plus, smart entry, 
privacy glass, LED koplampen, 
LED achterlichten, parkeer-

* RIJKLAARPRIJS!

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

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

rood, ’18, 5.144 km, ABS, VSC, TRC, 8 
airbags, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels, start/stop systeem, radio/
AUX/USB, lichtmetalen velgen, 
Bluetooth, toerenteller, CV 
met AB, airconditioning, 
in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, snel-
heidsbegrenzer, audio-
bediening op stuurwiel, 
parkeercamera achter, 
multimediascherm, etc. * RIJKLAARPRIJS!

O
C
C
A
S
I
O
N

Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken

rood, ’18, 5.144 km, ABS, VSC, TRC, 8 
airbags, elektr.ramen voor, elektr.
spiegels, start/stop systeem, radio/
AUX/USB, lichtmetalen velgen, 
Bluetooth, toerenteller, CV 

* RIJKLAARPRIJS!

A
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FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

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

grijs metallic, ’18, 34.012 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor en achter, elektr.spiegels (verwarmd), 
climate- en cruise control, navigatiesysteem, parkeerhulpca-
mera 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!

O
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TOYOTA AYGO 5-DRS € 11.950,-* O

mera achter, Bluetooth, lichtmetalen velgen 16 inch, Smartkey, 
mistlampen voor, LED dagrijverlichting, in 
hoogte verstelbare bestuurdersstoel, 
CV met AB, touchscreen radio/

* RIJKLAARPRIJS!

O
N

* RIJKLAARPRIJS!

LED achterlichten, parkeer-
sensoren voor en achter, 
elektr.achterklep, 
18 inch lichtmetalen 
velgen, camerafunctie in 
binnenspiegel (smart
rear view mirror), etc.

ELDERS NIET MEER VERKRIJGBAAR

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
Weekmenu 3 gangen e 28,50

zie website

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

‘SUPER TUESDAY’
4-GANGEN MENU

20,95

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?…
Vul uw garderobe aan. Kleding met 
oranje prijskaartje en schoenen met 

paars prijskaartje: 50% korting.
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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 en opgegroeid in Odoorn, vlakbij Emmen. Op 
18-jarige leeftijd ben ik naar Groningen gegaan om scheikunde te 
studeren. Daar ben ik ook gepromoveerd en vervolgens heb ik 3 
jaar in Cambridge (Engeland) gewoond. In 2006 ben ik terug naar 
Nederland gekomen en na een jaartje in Petten te hebben gewoond 
zijn we in 2007 in Heiloo komen wonen.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan hebben?
Ik heb het geluk dat ik in de duurzame energiesector werk, wat 
mij veel voldoening geeft. Nu ik als zelfstandige aan de slag ben, is 
mijn werkplezier ook enorm toegenomen. Toch is het belangrijk af 
en toe heel iets anders te doen, mijn hobby is beeldhouwen.

3. Wie zou je graag eens ontmoeten?
Ik ben heel benieuwd wat de visie is van minister Wiebes op de 
energietransitie, ik vraag me af of hij hier een concreet beeld  
bij heeft.

4. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?
Veel spelen in de zandbak en met mijn tamme kip, Willie. Zij mocht 
graag op schoot zitten, erg leuk was dat.

5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo?
Ik loop graag hard in het Heilooërbos en dan via de polder naar 
Het Maalwater.

6. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken?
Nergens voor.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Niet alles hoeft altijd perfect te zijn.

8. Wat weten de meeste mensen niet van je?
Veel mensen weten niet dat ik ook aan beeldhouwen doe, ik heb 
mijn beelden online gezet op www.wilmaeerenstein.nl.

9. Wat zou je veranderen als je burgemeester was?
Er is in Heiloo weinig te klagen. Als verbeterpunt zou ik toch het 
Loo-plein willen noemen. Als je daar op zaterdag komt staan er 
overal auto’s, terwijl het zo’n leuk plein zou kunnen zijn als het wat 
anders ingericht wordt. Het enige dat de gemeente hoeft te doen 
is het vrijgeven van terrasruimte. Dat zou de gezelligheid van het 
hele dorp ten goede komen. En qua verkeer zou het goed zijn als 
alle intercitytreinen in Heiloo stoppen, zeker nu er zoveel nieuwe 
inwoners bij zijn gekomen en nog gaan komen.

10. De persoonlijke vraag van Peter Schoenmaker:
“Wanneer denk je dat de eerste thoriumreactor schone en veilige 
energie gaat leveren?”

Nou Peter, dat hangt van veel factoren af, ik denk zeker niet voor 
2040 want er is nog veel ontwikkeling nodig, wellicht pas 2050. 
Gelukkig kunnen we met andere duurzame energiebronnen, met 
name zon en wind, ook aan onze energievraag gaan voldoen. Over 
de thoriumreactor is op woensdag 5 juni een openbare lezing bij de 
Rotary (om 20.00 uur bij het PCC), daar ga ik ook naartoe om hier 
meer over te weten te komen. Zie ik je daar dan?

Ik geef de tien vragen door aan Bart Hoogcarspel.  
Mijn vraag is:
“Bart, hoe is het naar jouw mening gesteld met de verduurza-
ming van Heiloo?”

Tien vragen aan...

Wilma
Eerenstein

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

Aftrap ijsseizoen Di Fiorentina
trekt veel toeschouwers

HEILOO - De aftrap van het ijs-
seizoen vond afgelopen zaterdag 
plaats. Om alle fans van ijssalon 
Di Fiorentina de dag van hun 
leven te bezorgen, hadden Ed en 
zijn team weer een fantastisch 
programma op stapel staan. 
Actrice Britt Scholte opende het 
ijsseizoen.

De enthousiaste bezoekers haal-
den in een rap tempo heel veel ijs-
jes. Daarna gingen de deuren even 
dicht, want al snel was het tijd 
voor een spectaculair optreden van 
O’G3NE. Ondanks het feit dat de 
dames van O’G3NE wat langer op 
zich lieten wachten dan de bedoe-
ling was, genoten de vele bezoekers 
uiteindelijk zichtbaar van het optre-
den.

Ook dit jaar staat het ijssei-
zoen weer in teken van het goede 
doel. Dit keer hebben Ed en zijn 
team gekozen voor de ziekte ALS. 

Iedereen krijgt bij aankoop van een 
stempelkaart van tien bollen ijs een 
extra ijsbollenkaart van drie bolle-
tjes ijs gratis. Een gedeelte hiervan 

doneert ijssalon Di Fiorentina aan 
Stichting ALS.

Tekst: Ilse Bloemendal

De meiden van O’G3NE zongen het ‘dak eraf’.       Foto: Maarten Mensing

 
 

De redactie vindt het de hoogste tijd om de Tien vragen 
aan... in een ander jasje te steken. Vanaf volgende week 

zijn er andere vragen en leest u de antwoorden  
hierop deels in de krant en deels online.

De Tien vragen aan... wijzigen

26 mei Lente Fair en 
Landgoeddag

HEILOO - Even de benen strek-
ken en tassen vullen op zon-
dag 26 mei tijdens de jaar-
lijkse Lente Fair op Landgoed 
Willibrordus te Heiloo! Een 
gezellige markt met ruim 100 
kramen met een grote diversi-
teit aan artikelen. Er is genoeg 
te zien, te kopen en te proeven!

Zo vindt u op de markt o.a. hand-
gemaakte kunststukjes, kleding, 
sieraden, edelstenen, homedeco, 
Nepalese artikelen, games, mini-
atuurautootjes en gereedschap. 
Verder is er een groot aanbod aan 
planten, kruiden en tuindecoratie-
artikelen. Vanzelfsprekend is aan 
de inwendige mens gedacht met een 
ruim aanbod aan snacks, vers fruit, 
broodjes beenham, koffie, thee, 
heerlijke sapjes, snoepgoed, noten, 
gedroogd fruit, fudge en kaas.

Ook voor de kinderen wordt het 
een feest. Ze kunnen zich laten 

schminken, zich vermaken bij de 
kop van Jut, een ritje maken in 
de draaimolen of deelnemen aan 
tal van andere leuke activiteiten. 
Tevens zijn museum Baduhenna, 
het Toverlantaarn Museum, de 
Verhalenkamer, Historische Ver-
eniging Heiloo, theeschenkerij De 
Trog en restaurant Keuken met 
Karakter geopend. Gedurende de 
hele dag zijn er groensafari’s en 
natuurwandelingen en vinden op 
de jeu-de-boulesbaan wedstrijden 
plaats. Op de Oase van Rust kunt u 
genieten van een concert en in de 
Strandwal en in de Cultuurkoepel 
vindt Music Meeting Heiloo plaats.

Graag zien wij u op zondag 26 mei 
op de Lente Fair en de Landgoeddag 
van 11.00 - 17.00 uur op Landgoed 
Willibrordus, Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo. Er is parkeergelegen-
heid tegenover de brandweerkazer-
ne, Rosendaal 2a.

Het is altijd gezellig om even te struinen op de Lente Fair.
             Aangeleverde foto
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Fletcher
Hotel-Restaurant

Heiloo

Willeke
Fletcher Events presenteert

Alberti

Tickets

Fletcherevents.nl

Dinn� sh� 
Zaterdag 

22 juni

Inclusief

p.p.79,-

Inclusief

79,-
din�   & drank

Dat was pakweg 25 jaar geleden 
heel anders. Toen absorbeerden 
vloerbedekking, vitrage, dikke gordijnen 
en tafelkleden het geluid, waardoor die 
‘ouderwetse gezelligheid’ ontstond. 
Naarmate we ouder worden, wordt het 
lastiger om de achtergrondgeluiden 
weg te fi lteren, waardoor we de spraak 
slechter gaan verstaan. Toch is dit vrij 
eenvoudig op te lossen, door het geluid 
weer te gaan absorberen. En dan niet 
door weer te kiezen voor dikke gordijnen, 
vloerbedekking en tafelkleden, maar door 
het aanbrengen van een absorberende 
laag boven het nieuwe plafond. Het 
onder houdsvriendelijke blijft en het is ook 
nog eens voordeliger dan bijvoorbeeld 

Hoe klinkt uw huis? Daar staan we eigenlijk helemaal niet bij stil. Toch heeft onze 
keuze voor onderhoudsvriendelijke materialen als harde vloeren, leren meubels, 
rolgordijnen of plissés ook een nadeel: het absorbeert niet of nauwelijks geluid. 
Of erger: het weerkaatst het geluid.

nieuwe gordijnen. Vraag naar de 
mogelijkheden!

Er is heel veel mogelijk met Plameco 
plafonds. Een scala aan kleuren, in mat of 
hoogglans, met hoogteverschillen of een 
gedurfde combinatie. U zegt het maar! 
Daarmee kunt u accenten aanbrengen, 
ruimtes optisch vergroten of juist verkleinen. 

Dit weekend laten wij tijdens onze
Plafondshow graag het gemak van
Plameco-plafonds zien. Op donderdag 6, 
vrijdag 7 en zaterdag 8 juni kunt u terecht 
in onze showroom aan de Trompet 2182 
in Heemskerk. U bent van harte welkom!

KIJKDAGEN6, 7, 8 juni 10 - 17 uur

EEN AKOESTISCH 
GEOPTIMALISEERD PLAFOND

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

15,-€10,-€ 25,-€

50,-€ 75,-€ 100,-€35,-€

Winkelcentrum ’t Loo 30 | Heiloo | 072-5331815

24 T/M 31 MEI

MAGAZIJN
VERKOOP

ZOMER
RESTANTEN

     1E  ETAGE

MAGAZIJN  
OPRUIMING

TOT 80% KORTING

T/M VRIJDAG 24 MEI
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Veel mensen zullen hem nog kennen uit de tijd dat hij als fietsenmaker 
in Heiloo werkzaam was, Mark Pilkes. Inmiddels heeft Mark zijn eigen 
bedrijf. Samen met zijn vader Theo Pilkes en medewerkster Daphne 
Mors heeft hij een prachtige winkel geopend in Castricum. En hij mag nu 
wel weg zijn uit Heiloo, veel klanten uit Heiloo weten hem inmiddels in 
Castricum te vinden.

Persoonlijke aandacht
Mark verkoopt fietsen van niet-alledaagse merken. In zijn winkel worden de 
merken Merida, Azor, Oxford en Zannata verkocht. Merken van Hollandse make-
lij en oer-Hollandse degelijkheid. Persoonlijke aandacht staat bij Pilkes Fietsen 
hoog in het vaandel. Mark geeft de klanten een op maat gemaakt, eerlijk advies. 
Hij vertelt de klant altijd de voors en tegens van een fiets.

Hij is betrokken bij de aankoop en luistert naar de wensen van de klant. Dat 
stukje persoonlijke aandacht zorgt ervoor dat de klant met een fiets naar huis 
gaat die bij hem of haar past. Wie denkt dat hij of zij een fiets van het merk Azor 
vanuit de winkel gelijk mee naar huis kan nemen komt bedrogen uit. De aange-
kochte fiets wordt echt voor de klant in de fabriek gemaakt. Na bestelling moet 
de klant vaak nog een week of vier geduld hebben voordat de fiets kant-en-klaar 
en volledig naar wens in de winkel staat. Voor de andere merken geldt: indien op 
voorraad, geen levertijd.

Beginnende fietsertjes
Naast de ‘gewone’ fietsen heeft Mark ook veel elektrische fietsen in de winkel 
staan. Niet alleen voor de oudere klant maar ook zeker geschikt voor scholieren.

Ook voor de beginnende fietsertjes heeft Mark een mooi assortiment in de win-
kel staan. De FirstBike, een loopfiets waarop kinderen snel leren balanceren en 
manoeuvreren en die goed is voor de ontwikkeling van de motoriek, is in ver-
schillende uitvoeringen verkrijgbaar. Daarnaast is voor deze leeftijdsgroep ook 
het merk Early Rider bij Pilkes Fietsen verkrijgbaar.

Hufterproof fiets
Zeer speciale fietsen verkoopt Mark ook. De strandbike en de gravelbike van 
Zannata zijn prachtige, oerdegelijke fietsen om op het strand of op een zeer ruwe 
ondergrond te rijden. En dan, last but not least, de ‘hufterproof’ fiets. Dit is een 
fiets die niet kapot te krijgen is. Een soort van omafiets met een verstevigd zadel, 
zadelbrug en een kettingkast waar op gestaan en gesprongen kan worden. Echt 
geschikt om te gebruiken op plaatsen waar een fiets het nog wel eens moet ont-
gelden.

Accessoires
Verder heeft Pilkes Fietsen een groot assortiment aan Urban Iki fietsstoeltjes. 
Een betaalbaar en veilig stoeltje dat te verkrijgen is in verschillende kleuren en 
stijlen, voor voorop of achterop de fiets. Ook voor accessoires kan de klant bij 
Pilkes Fietsen terecht. De echt waterdichte tassen van het merk Ortlieb zijn een 
must voor de vakantieganger. Toeristen komen vaak de winkel binnen om deze 
tassen aan te schaffen. Naast het kopen van fietsen kunnen klanten bij Pilkes 
Fietsen ook terecht voor reparaties.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Pilkes Fietsen
De fietsenwinkel voor jong en oud

Foto: Bas Beentjes

Burgemeester Mooijstraat 24, 1901 ET Castricum; 
telefoon: 0251-295892; website: www.pilkesfietsen.nl; 

e-mail: pilkesfietsen@kpnmail.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

COLUMN

Dick de Scally

Er zijn van die dagen… Voor ons 
raam fietste een man voorbij met op 
zijn bagagedrager een grote, lange 
leverworst. Dat was het enige. Hij 
had hem in de lengte stevig vast-
gebonden onder een snelbinder. 
Handig, in de lengte. In de breedte 
zou hij een gevaar op de weg zijn.

Tegelijk zag ik een stevig gebouwde 
mannetjesmerel (gele snavel!) met 
een enorme wurm in zijn bek. Het 
had iets overeenkomstigs. De lever-
worst lag doodstil op de bagagedra-
ger, maar de wurm kronkelde zich 
het schompes om onder zijn lot uit 
te komen. Beide gingen verliezen.

Onderweg naar het winkelcentrum 
zag ik een jonge vrouw op een hoek 
van de straat staan. In haar armen 
hield zij een grote doos van Bol.com 
vast. De kleppen stonden open en ik 
kon zien dat de doos helemaal leeg 
was. Waarom stond ze daar met die 
doos? Luchtkwaliteit, daar hoor je 
veel over de laatste tijd. Misschien is 
ze daar ontevreden over en gaat ze 
die ruilen of terugbrengen.

Bij de supermarkt hoorde ik een 
vrouwenstem bozig zeggen: ‘Ja 
daaag, ik ga heus niet in m’n eentje 
barbecueën.’ Ik keek om tegen 
wie ze het had. Een speciaal soort 
meneer zo te zien, zo een dat ik met-
een dacht: ‘Meid, als ik jou was ging 
ik lekker in m’n eentje barbecueën.’

Op een bankje tegenover de bakker 
zaten twee mannen, aan hun taal te 
horen uit een heel ver land. De ene 
had een gevulde koek in zijn hand, 
brak daar af en toe een stukje af 
dat hij vervolgens voorzichtig aan 
de ander gaf. Zijn telefoontje lag op 
zijn knie. Af en toe tikte hij erop. 
Multitasking.

Het was een fijne dag.

Gelukkig

Geef je op voor de jaarlijkse 
kindermiddag!

HEILOO - Zaterdagmiddag 29 
juni organiseren Diana Bos en 
Renate Bowra, in samenwerking 
met de Stichting Vrienden van 
de Vijfhoek, weer een kinder-
middag voor kinderen met een 
beperking en hun familie.

Er is van alles te doen: luchtkus-
sens, een draaimolen, de snoe-
zelbus, visjes vangen en Stichting 
Dupla komt met het huifbed, waar-
op de kinderen heerlijk ontspan-
nen kunnen liggen. Natuurlijk is 
er muziek, zijn er spelletjes, kun je 
knutselen, is Simon Ballon aanwe-
zig, zijn er fijne prijsjes en een grote 
verrassing die later bekendgemaakt 
wordt. Teveel om verder nog op te 
noemen. Deze dag is gericht op het 
samen spelen en gezellig samenzijn 
met het hele gezin, wat voor een 
gezin met een kind met beperking 
vaak een hele onderneming kan zijn.

Wij hebben voor deze dag veel 
aangepaste voorzieningen kunnen 
regelen. Denk aan toiletten, ver-
schoonruimte en tillift. Er zijn vol-
doende schaduwplekken en mocht 
u een vervoerprobleem hebben, dan 
proberen we dat samen met u op te 
lossen. Dit alles is mede mogelijk 
gemaakt door de sponsoring van 
onder andere Stichting Dolfinn. 
Dankzij vele donaties zijn er voor de 

deelnemende gezinnen geen kosten 
aan verbonden.

Met een team van 20 vrijwilligers 
is er hulp voor de ouders om met 
elkaar, onder het genot van een 
hapje en een drankje, te praten en 
te genieten van alles om hen heen, 
terwijl de kinderen lekker spe-

len op het terrein van camping de 
Boekel aan Boekel 24 in Akersloot. 
Kortom, een feest waar ieder kind, 
ongeacht zijn of haar beperking, 
gewoon lekker zichzelf mag en 
kan zijn! De organisatie heeft er 
al erg veel zin in, en hoopt op veel 
deelnemers. Aanmelden kan op  
kindermiddagvijfhoek@gmail.com.

Stichting Dupla komt met het huifbed, waarop de kinderen  
ontspannen kunnen liggen.        Foto: Martin John 

Fotoproject en/of verhalenfestival 
‘Jongeren in beeld’

HEILOO - Stichting de 
Buitenkans en GGZ Noord-
Holland Noord/Triversum heb-
ben voor het jaarlijkse foto-
project en verhalenfestival 
2019 gekozen voor het thema: 
‘Jongeren in beeld’.

Jongeren kunnen de hele wereld 
aan. Met jeugdige overmoed en 
jeugdig elan is de ontdekking van 
de wereld een boeiende uitdaging. 
Soms is er echter een probleem: 
een jongere zit dusdanig met zich-
zelf in de knoop dat hij er op eigen 
kracht niet uitkomt. Bij psychische 

kwetsbaarheid, crisisgevoeligheid 
of moeilijk te begrijpen gedrag is 
psychiatrische behandeling noodza-
kelijk. Opvoeders en professionals 
dragen gezamenlijk een steentje bij 
aan herstel van een gezonde groei 
en ontwikkeling.

Triversum is de specialist in kin-
der- en jeugdpsychiatrie in de regio. 
Met de toekomst van de kwetsbare 
jongere voor ogen levert Triversum 
in samenwerking met GGZ-NHN 
een bijdrage aan herstel en perspec-
tief. U bent ook dit jaar weer van 
harte uitgenodigd om deel te nemen 

aan het foto- en/of verhalenfestival 
onder auspiciën van Stichting de 
Buitenkans.

Foto’s uiterlijk 16 juni 2019 sturen 
naar buitenkansfotoproject@gmail.
com. Verhalen uiterlijk 30 juni 2019 
sturen naar buitenkansfotoproject@
gmail.com. Iedereen kan deelne-
men, maar GGZ- /Triversumcliënten 
/ jongeren worden met name uitge-
nodigd om mee te doen. Meer infor-
matie en de spelregels vindt u op 
www.de-buitenkans.org.
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Heiloo

Stem 23 mei CDA

Het stemmen waard

Nijverheidsweg 3, 1851 NW Heiloo, 
072-5336202

www.automartinrajk.nl

OCCASIONS

AUTO 
‘MARTIN 
RAJK’ BV

Audi A4 Avant 1.8T Quattro, 150 pk, 2002, 271264 km, 
Zwart met., Airco, Trekhaak afneembaar, Schuif/kanteldak

Audi A4 1.8 20v Avant 125 pk, Advance 1999
207793 km, Zilver met. Roofrail, trekhaak, Airco, cruisecontrol

Fiat 500S 0.9 TWINAIR TURBO 82 pk, 2015,  54969 km, 
Airco, Fiat audio, 16” velgen, sport uitvoering, grijs metallic 

Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G SKY GT 5drs 90 pk, 2015, 
39447 km, Blauw metallic, Led verlichting, Navigatie, Leer, PDC

Nissan QASHQAI 2.0 TEKNA 104 pk, 2009,  144116 km, 
Zilver metallic, Panorama dak, trekhaak, parkeer assist

Volkswagen Golf 7 1.4 TSI 5drs. High-line, 2015, 49976 km, 
Limestone Grey-metallic, Navigatie, Camera, pdc, DAB+

Volkswagen Golf plus 1.4 TSI comfortline DSG 122 pk, 2010, 
65043 km, Zilver met., PDC voor en achter, terkhaak

Volkswagen Polo1.2 TSI Highline 90 pk, 2015, 56812 km, 
blauw met, App-Connect, DAB+, LM velgen, airco, cruisecontrol

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport&Style 4Motion 150 pk, 2010, 
168395 km, Silver-Leaf met. Panorama, Zwenkhaak

Volkswagen High up! , 5 drs, 2015, 19330 km, Blauw 
metallic, Airco, Vw Fender Audio/ Navigatie, elekt. ramen, PDC

Volkswagen California Comfortline Camper 2.5TDI, 130 pk 2009, 
77254 km, Nederlandse Camper 1e eigenaar, hefdak

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

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

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

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

COOLMAT
VOOR DE HOND

diverse maten
Vanaf €17,50

*STUNTPRIJS* BOLFO
mand- en tapijtspray

€ 9,50
3 stuks € 19,50

PAVO SLOBBER
6 +1 kg GRATIS € 6,95

PAVO SPORTSFIT
3 kg € 3,95

MEELGRO
Service Bouwmarkt

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

9 1906BL Limmen 9 1906BL Limmen 
072072072-

9 1906BL Limmen 9 1906BL Limmen 9 1906BL Limmen 
072072--5051788 072072072 5051788 5051788 5051788 

bouwmarkt@meelgro.nl

GELDIG VAN 23 TOT EN MET 25 MEI 2019

Uitgezonderd vast/laag + actie

Specialist voor
maatwerk kasten

VOLOP PRACHTIGE 
EENJARIGE ZOMERBLOEIERS

GERANIUMS 
& 

HANGING
BASKETS!!

Hét administratiekantoor 
voor de zzp-er, 

eenmanszaak en vof

Bel voor gratis
intakegesprek!

brigitte@jebedrijfoporde.nl
www.jebedrijfoporde.nl

06-51649282 

 

GRATIS THEORIEBEGELEIDING
MELD JE VANDAAG NOG AAN!

Tel. 06 - 42 72 42 54
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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

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

MUSICALVERENIGING 
DE HANSWIJCKERS 
MET “SHREK”
De Hanswijckers pakken 
in hun jubileumjaar flink uit 
met de bekende musical 
SHReK. Een komische en 

avontuurlijke musical over (ver)oor-
delen, afgaan op uiterlijk en een lang 
en gelukkig leven. 
Aanvang 31 mei 20.00 uur, 
Aanvang 1 juni 15.00 en 20.00 uur

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

31
mei

01
jun

en
FysioXpert 'Experts in beweging' 

HEILOO - Afgelopen tijd is er een hoop vernieuwd bij FysioXpert. Het 
team is uitgebreid met twee nieuwe collega’s waardoor het team nu 
bestaat uit vijf fysiotherapeuten: Joep Gökemeijer, Edith Corts, Roy van 
Soest, Matthea Brouwer en Wolfgang Höberth. Voor het maken van afspra-
ken of administratieve vragen wordt u vriendelijk te woord gestaan door 
administratief medewerkster Claire Elsas. Tevens is de website geheel 
vernieuwd. Op de website kunt u meer informatie vinden over de praktijk, 
de medewerkers en hun specialisaties.

U kunt bij FysioXpert terecht voor veel verschillende klachten. De specia-
lisaties die worden aangeboden zijn: manuele therapie, sportfysiotherapie, 
oedeemfysiotherapie, oncologische begeleiding en dry needling. Ook voor 
medische fitness kunt u bij FysioXpert terecht. Verder is de praktijk aange-
sloten bij het Claudicatio Netwerk, Orthopedie Netwerk, Artrose Netwerk 
en CVA Netwerk. 

Kijk voor meer informatie op de nieuwe website, www.fysioxpert.nl of 
neem contact op met de praktijk via 072-5333271.

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

Foto: Richard Rood

Willeke Alberti  
dinnershow in Heiloo

HEILOO - Op zaterdag 22 juni 
komt Willeke Alberti naar 
Fletcher Hotel-Restaurant 
Heiloo.

Hele generaties groeiden met 
haar op. Willeke is dan ook een 
beetje de moeder van ons allemaal. 
Met een stem die de zon laat schij-
nen en precies dat schrijnende plek-
je in uw hart troost. Dat kan ze van 
nature, want al op 18-jarige leeftijd 
zong ze ‘Spiegelbeeld’, een giganti-
sche nummer 1-hit; ze ontving hier-
voor een gouden plaat en het is nog 
altijd een klassieker. Het bleek het 
begin van een carrière die tot op 
de dag van vandaag voortduurt. De 
hele avond verwent ze u met prach-
tige levensliederen zoals ‘De glim-

lach van een kind’, ‘Morgen ben ik 
de bruid’, ‘Lachen, beetje huilen’ en 
nog veel en veel meer tijdloos goede 
nummers die u moeiteloos mee-
zingt. Geniet van Willeke Alberti tij-
dens de dinnershow in Heiloo.

Wilt u deze kans niet missen en 
erbij zijn? Bestel dan nu uw tic-
kets voor € 79,- per persoon; dit is 
inclusief ticket, drankconsumpties 
(Hollands drankenassortiment) 
en 3 gangendiner. Tickets zijn te 
bestellen via www.fletcherevents.
nl. De tickets zijn ook te bestellen in 
combinatie met een overnachting. 
Voor meer informatie en evenemen-
ten kunt u terecht op onze website 
www.fletcherevents.nl.

Willeke trakteert u op prachtige en bekende levensliederen.
             Aangeleverde foto

Grondstoffenplan 

HEILOO - Na het mandaat van de 
toenmalige wethouder om het vele 
waai- en weggooiafval te mogen 
ruimen uit het bosje achter De 
Moestuin, Het Bleekveld en de 
Slootenslaan, zo’n dertig jaar gele-
den, las ik in de Uitkijkpost het 
artikel van mevrouw Van Stiphout 
over het nieuwe grondstoffenplan.

Los van de dreiging voor het ver-
enigingsleven was ik verbaasd 
over het antwoord dat mevrouw 
Mossel van de gemeente kreeg: 
“Daarnaast willen we op het aan-
bieden van restafval een tarief 
zetten.”

Door het wekelijks schonen van 
het parkje heeft de preventieve 
werking hiervan het nut bewezen. 
Het dumpen van echt grofvuil in 
de vorige decennia is gelukkig ver-
leden tijd. Al blijkt, helaas, dat een 
wandeling met de prikstok toch 
belangrijk is.

Echter, wanneer we als maatregel 
hiervoor extra moeten/mogen 
betalen, lijkt het me niet stimule-
rend om met dit vrijwilligerswerk 
door te gaan.

Heiloo WAS toch mooi? Houden 
zo! was toch lang de leuze.

Met dank, 
T. v. Doorn, De Moestuin

HEILOO - Boer Boris heeft vakantie, Boer Boris gaat naar zee. 
Boer Boris neemt niet alleen zijn koffertje maar ook alle dieren 
mee… en z’n strandspulletjes, zijn meubeltjes... Ted van Lieshout 
schreef het en Marieloes Koopman en Wim Dam bewerkten Boer 
Boris gaat naar zee tot een prachtige voorstelling met aanste-
kelijke liedjes. Zondag 26 mei 2019, 11.00 uur in Bibliotheek 
Heiloo. Kaarten à € 5,- zijn te reserveren bij Stichting Potitco 
via info@potitco.nl of telefonisch (06-86608248). De voorstelling 
duurt ongeveer 40 minuten.        Aangeleverde foto

Theatervoorstelling voor kinderen 'Boer aan zee'

Jan Bras nam de cheque blij in ontvangst.      Aangeleverde foto

Paulusschool 
overhandigt cheque

HEILOO - Tijdens de konings-
spelen van 12 april hebben de 
leerlingen van de Paulusschool 
een sponsorloop gehouden. De 
inzet was om de plaatsing van 
een waterinstallatie bij een 
school in het district Banda te 
Ghana mogelijk te maken.

De definitieve opbrengst heeft 
even op zich laten wachten maar 
dat was omdat er een schoolvakan-
tie tussendoor kwam. Afgelopen 
maandag werd de cheque met het 

fantastische bedrag van € 4.525,- 
overhandigd aan Jan Bras van de 
Resource Link Foundation. Tijdens 
de overhandiging deelde hij mee dat 
met de bijdrage van Wilde Ganzen 
(50 procent) de waterinstallatie 
gebouwd kon worden en dat er een 
bord geplaatst wordt waarop staat 
‘Donated by the Paulusschool – 
Heiloo – Netherlands’.

Deze mededeling werd met 
luid gejuich ontvangen door de  
leerlingen.

 
Re�nie St. Jan Mavo examenjaren 1976 + 1977
 
HEILOO - Bijna 16 jaar terug was de eerste reünie op 1 november 
2003. De hoogste tijd dus voor de tweede editie die wordt gehou-
den op zaterdag 16 november 2019.

De organisatie wil natuurlijk dat iedereen erbij is en probeert dan ook 
iedereen via de mail of per post te bereiken. Vanzelfsprekend zal de score 
niet 100 procent zijn. Daarom ook deze uitnodiging via de Uitkijkpost. 
Mochten we je dus niet kunnen bereiken via mail of post dan is dit de 
uitnodiging voor jou! Voor zowel alle oud-leerlingen en natuurlijk ook 
oud-leraren/-leraressen van de examenjaren 1976 en 1977: meld je aan bij 
J.P. Ruis via mailadres: info@jeepeeadministraties.nl. Voor degenen die 
wel een uitnodiging hebben ontvangen: zegt het voort! Hopelijk worden 
wij net als de vorige keer weer overstelpt met reacties! Wij kijken er heel 
erg naar uit en hebben er ontzettend veel zin in!
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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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Hier vindt u het nieuwe 
grondstoffenplan

HEILOO - In de Uitkijkpost van 
15 mei las u een uitgebreid arti-
kel over het nieuwe grondstof-
fenplan, dat de gemoederen in 
het dorp bezighoudt. Sommige 
informatie kan voor inwoners 
verstrekkende gevolgen hebben. 
Wilt u weten wat het plan precies 
inhoudt? 

Het grondstoffenplan is te vin-
den op www.heiloo.nl. Druk 
op de button ‘Afval’, scroll een 
stukje naar beneden en open het 
beleidsplan ‘Grondstoffenplan 
2019-2025’.

De Energy Savers van de Radboudschool hebben  bij Blosse een 
toekomststoel geplaatst.        Aangeleverde foto

Radboudschool naar  
finale Energy Challenges

HEILOO - Al maanden doet 
groep 7 van de Radboudschool 
mee met de Energy Challenges. 
Tijdens deze challenge hebben 
zij onderzocht op welke manier 
de school energie kan bespa-
ren. Zij hebben onder andere 
een Radboud Warme Truiendag 
georganiseerd; in de hele school 
ging de verwarming 2 graden 
lager.

Tevens hebben de leerlingen 
meegedaan aan de Nationale Week 
Zonder Vlees. Ze hebben getracht 
zoveel mogelijk ouders van school 
hierbij te betrekken door folders uit 
te delen met vegetarische recepten. 
De Energy Savers van de Radboud 
hebben zelfs contact gelegd met 
installatiebedrijven uit Heiloo. 
Hieruit is voortgekomen dat de 
school nu een sensorkraan bij de 
bovenbouw heeft, geïnstalleerd 

door Locas. En installatiebedrijf De 
Noord heeft met de kinderen geke-
ken naar lichtsensoren, zodat het 
licht alleen aangaat als er iemand 
een ruimte binnenkomt. Binnenkort 
wordt zo’n sensor geïnstalleerd in 
het toilet bij de bovenbouw.

De Energy Savers van de 
Radboud zijn klaar om naar de 
finale te gaan. Zij hebben hun laat-
ste ster verdiend door de toekomst-
stoel bij Blosse te plaatsen, zodat 
het bestuur van Blosse er dagelijks 
aan wordt herinnerd dat de scholen 
en opvanglocaties duurzame gebou-
wen moeten worden. Donderdag 
23 mei doen de Energy Savers van 
de Radboud mee aan de finale en 
strijden zij tegen andere scholen 
om de publieksprijs. Deze finale 
vindt plaats in Hal 25 in Alkmaar en 
begint om 11.00 uur. Komt u ook kij-
ken bij de campagnekraam?

Groots Living Statue Festival 
in en rond ‘t Loo

HEILOO - In en rondom winkel-
centrum ‘t Loo kijk je zaterdag 
25 mei weer je ogen uit. Voor de 
derde keer vindt daar het spec-
taculaire Living Statue Festival 
plaats. 

Een festival met levende stand-
beelden zoals deze bijvoorbeeld 
ook op de Dam in Amsterdam staan. 
Inmiddels zijn de standbeelden een 
keer per jaar ook in Heiloo een ver-
trouwd gezicht. Tien levensechte 
standbeelden bevinden zich zater-
dag in en rond ‘t Loo. Laat u ver-
rassen en verbazen door bijvoor-
beeld Madame Mystique, meester 
Prikkebeen en Sil de Strandjutter. 
Pas op voor drakenstreken of laat 
je betoveren door Leafie. Deze en 
de andere statues zullen u versteld 
doen staan. U komt toch ook gezel-
lig langs? Zaterdag 25 mei van 11.00 
tot 16.00 uur.

Sil de Strandjutter.         Aangeleverde foto

HEILOO - Tijdens de Minecraftworkshop op woensdag 29 mei 
gaan we een fort uit de Oude Hollandse Waterlinie nabouwen: 
Fort Wierickerschans. Met een mede-Minecrafter heb je twee uur 
de tijd om een fort te bouwen compleet met muren, stadspoor-
ten, een gracht en kanonnen. Ben je 9 jaar of ouder en heb je 
ervaring met bouwen in Minecraft? Geef je dan snel op via www.
bibliotheekheiloo.nl, er kunnen maximaal 16 deelnemers mee-
doen. Woensdag 29 mei, 14.30 uur. Toegang vrij, opgave vooraf 
via www.bibliotheekheiloo.nl.        Aangeleverde foto

Minecraftworkshop Fort Wierickerschans, 9+

 
Bibliotheek Heiloo op Hemelvaartsdag gesloten
HEILOO - Bibliotheek Heiloo is op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) 
gesloten. Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni is de bibliotheek normaal 
geopend.

Avondvierdaagse Heiloo, 
loop of help je mee?

HEILOO - Van dinsdag 11 juni 
tot en met vrijdag 14 juni wordt 
de avondvierdaagse in Heiloo 
gelopen. De inschrijfavonden 
zijn 27 en 28 mei van 19.00 - 
20.00 uur in de Radboudschool 
(ingang schoolplein Bree-
delaan). Ook kunt u zich digi-
taal inschrijven via www. 
avondvierdaagseheiloo.nl.

Iedere avond wordt door een 
ander deel van Heiloo gewandeld 
in afstanden van 5, 10 of 15 kilome-
ter. De avondvierdaagse is geschikt 
voor jong en oud. Schrijf u vandaag 
nog in en doe mee aan het sportief-
ste evenement van Heiloo!

Ook dit evenement kan niet zon-
der vrijwilligers, momenteel zijn wij 
vooral op zoek naar ouders die 1 of 
meer avonden als verkeersregelaar 
willen helpen. Wil je ook helpen? 
E-mail ons op a4daagseheiloo@ 
hotmail.com of bel met Geno 
Neuhuijs op 06-20468014.

Gezellige drukte bij de start in 2018 op het schoolplein van de 
Radboudschool.         Aangeleverde foto

HEILOO - Kom kennismaken en ervaren hoe leuk hockeyen is. 
Hockeyclub De Terriërs organiseert op zaterdag 1 juni een open 
dag van 10.30 - 13.00 uur. Heb je geen hockeystick, dan is dat 
geen probleem. Er is materiaal aanwezig. We zien jullie graag en 
de koffie staat klaar. Voor meer informatie www.hvdeterriers.nl.
             Aangeleverde foto

Open dag bij De Terri�rs

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

GEEN

ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (RODI VERSPRE ID ING BV)
K I J K OOK OP WWW.U I TK I J KPOST .NL

JAARGANG 78 · NUMMER

GEEN

ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (RODI VERSPRE ID ING BV)
K I J K OOK OP WWW.U I TK I J KPOST .NL

JAARGANG 82 / NUMMER 28

Heiloo 7

Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!

1 3  J U L I  2 0 1 6

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 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 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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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)
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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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Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 
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met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 
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Rode uien tarte tatin of soep
€ 5.75

***
Zalmfilet met wittewijnsaus

€ 16.50
of

Schnitzel met champignonsaus
(250gr) € 16.50

***
Lychee-ijs met slagroom

€ 4.75

DE STRANDWALCULTUURKOEPEL

Tijdens de podiumwisselingen een verrassend � itsoptreden 
van o.a. Dance & Fit Studio 115 en Muziek- en Dansschool Heiloo 

Tijdens de podiumwisselingen een verrassend � itsoptreden 
van o.a. Dance & Fit Studio 115 en Muziek- en Dansschool Heiloo 

12:10 - 12:40   TANGO TRIO DESDE EL ALMA 
‘Een terugreis naar de  kern’, mix van  
poëzie en Argentijnse muziek

12:50 - 13:20   ZANGERES BENTHE zij neemt u met 
haar warme stem mee naar verre oorden

13:30 - 13:50   SABINA BREJWO (zang) en 
Eugène Vriend (gitaar) Poolse en 
Russische Folksongs, Slavische Fado

14:00 - 14:30   TANGO TRIO DESDE EL ALMA
‘Een terugreis naar de  kern’, mix 
van  poëzie en Argentijnse muziek

14:35 - 15:00   JEAN HAAZELAGER zang en gitaar, 
een troubadour op reis met het 
Nederlandse lied, of toch niet?

15:10 - 15:50   BERGENS HARMONIE voert u met haar 
harmonieuze klanken mee over de werelddelen

16:00 - 17:00    JAZZ ENSEMBLE MDH unieke groep 
leerlingen van Muziek- en Dansschool Heiloo, 
die een swingend optreden verzorgen bij  
‘Oase van Stilte’, buiten op het terrein van 
Landgoed Willibrordus

12:10 - 12:30   LES BOUTONS JOYEUX vier trekzakkers 
‘From Russia  with love’, dat smaakt naar meer

12:35 - 13:05  TOM SLOOTMAN & FRIENDS Keltische 
harp en zang ‘Bretagne, Ierland, Schotland’

13:15 - 13:45  DWARSFLUITENSEMBLE 
MARTIN IN ‘T VELD 
met zwierige muziek uit � lms en musicals

13:55 - 14:15  LES BOUTONS JOYEUX vier trekzakkers 
‘From Russia  with love’, dat smaakt naar meer

14:20 - 14:50  TOM SLOOTMAN & FRIENDS Keltische 
harp en zang ‘Bretagne, Ierland, Schotland’

15:00 - 16:00  HEILOOËR KAMERORKEST ‘Brexit of 
niet, music stays forever. Van Purcell naar 
Beatles’ is het thema van hun muzikale reis

16:10 - 16:40  NORDIKA akoestische instrumentale 
volksmuziek uit Scandinavië en gezongen 
Finse tango’s

17:00 - 18:00  THE SEASIDE STRINGERS met hun 
muzikale Wereld-thema ‘North- East- South- 
West, London’s Sixties Best’ verzorgen een 
slotoptreden in De Strandwal

12:10  - 12:50  ALKMAARS SYMPHONIE ORKEST 
neemt u mee in de wonderlijke 
muzikale wereld van Schubert en Rosetti

13:00 - 13:20  THE LAKE SINGERS met shanty’s en 
seasongs meedeinen over de wereldzeeën

13:25 – 13:55  FAVONIUS ENSEMBLE (dwars� uit, 
althobo, fagot), muzikale reis van Nederland 
naar Frankrijk, van de 15e naar de 20e eeuw

14:05  - 14:45  ALKMAARS SYMPHONIE ORKEST 
neemt u mee in de wonderlijke 
muzikale wereld van Schubert en Rosetti

14:55  - 15:15  THE LAKE SINGERS met shantys’ en
seasongs meedeinen over de wereldzeeën

15:20 - 15:50  FAVONIUS ENSEMBLE 
(dwars� uit, althobo, fagot), muzikale reis
van Nederland naar Frankrijk, van de 
15e naar de 20e eeuw

12:10 - 12:55  TOUTE L’ANNÉE en Ostro Ensemble koor 
en Houtblazers, ‘What a wonderful world…’ 
als zang en muziek samengaan

13:05 - 13:35   SHOWBAND HEILOO met een wervelende 
muzikale show door minirettes en muzikanten

13:45 - 14:15   MAAIKE DE WIJS reis rond de wereld 
in 80 dagen met prachtige klanken van de 
Guzheng, de Chinese citer

14:25 - 14:55   NOTEBOOK enthousiaste groep zangers 
en zangeressen met een werelds repertoire

15:05 - 15:35   ARACHNE HARPENSEMBLE met 
een muzikale reis vanuit Ierland - Schotland 
naar Engeland

15:45 - 16:15   MAAIKE DE WIJS reis rond de wereld 
in 80 dagen met prachtige klanken van de 
Guzheng, de Chinese citer

16:25 - 16:55   NOTEBOOK enthousiaste groep zangers 
en zangeressen met een werelds repertoire

Muziekgezelschappen 
uit HEILOO e.o. 
in hun Muzikale Wereld

ZATERDAG 25 MEI 2019

ZONDAG 26 MEI 2019

�

�

Meer informatie vindt u op www.musicmeetingheiloo.nl

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

Voor koffi e, lunch, borrel en diner.

Eten en 
drinken 
op het plein

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

WOENSDAG 29 MEI

WIJN - SPIJS AVOND
Proef en geniet van een heerlijk diner 

met bijpassende wijnen.
- Reserveren gewenst -

VRIJDAG 7 JUNI

ONZE EERSTE VRIJMIBO
We luiden het weekend in onder 

het genot van een mooie Cava en een 
Spaanse borrelplank.

- Vanaf 16.00 uur -

Shared dining 
Laat u verrassen door een diversiteit

van koude, warme en zoete gerechtjes

OM SAMEN TE DELEN

 
De Witte loopt 
WK-limiet in Shanghai

 
HEILOO - Lisanne de Witte heeft 
de WK-limiet bereikt. Eerder liep 
De Witte al de limiet voor de 4 x 
400 meter estafette. 

De Castricumse kan nu ook de 
limiet voor de individuele afstand 
bijschrijven. Afgelopen zaterdag 
kwam ze in actie op de 400 meter 
tijdens de Diamond League in 
Shanghai. In een deelnemersveld 
vol wereldtoppers finishte ze als 
zesde. De tijd van 51.80 was exact 
de limiet voor de WK later dit jaar 
in Doha.

Open kampioenschap 
wedstrijdvissen

HEILOO - Het open kampioen-
schap wedstrijdvissen Heiloo 
vindt dit jaar plaats op zondag 2 
juni. Aan het jaarlijks terugke-
rende evenement kunnen bedrij-
ven, verenigingen, families en 
vrienden meedoen.

Er kan worden deelgenomen 
met een ploeg van 3 personen. 
Het inschrijfgeld is € 10 per ploeg. 
Meerdere ploegen per bedrijf, ver-
eniging, familie of vrienden zijn van 
harte welkom. Er wordt dit jaar 
gevist in Het Maalwater. Om 07.15 
uur wordt er verzameld op de par-
keerplaats bij Het Maalwater, einde 

Belieslaan. De wedstrijd begint om 
08.00 uur en eindigt om 10.30 uur. 

Direct na afloop wordt de vis 
gewogen en indien nodig geme-
ten, waarna de prijsuitreiking 
volgt in het café van Sporthal ‘t 
Vennewater. Daar is ook een grote 
verloting met mooie prijzen onder 
het genot van een gratis drankje 
en hapje. Opgeven kan bij Harry 
Franse, 072-5330111, Nico Mulders, 
06-22219583, Piet Schouten, 
06-51009720, en Handy Fish, 072-
5336961.

Lisanne de Witte in actie.                  Foto: Erik van Leeuwen, Atletiekunie
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Kom ook!
Meld jullie aan 
voor het feest op
zaterdagmiddag 
29 juni

De jaarlijkse 
kindermiddag is 
van 13 tot 17 uur.
Locatie: Boekel 24 
in Akersloot.

Voor alle kinderen met een beperking in 
de Regio Alkmaar! Broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en 
ouders/verzorgers zijn weer van harte welkom. 
Geef u gratis op via kindermiddagvijfhoek@gmail.com

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Bardesiuslaan 1, bouwen veranda 

(zijtuin), ontvangstdatum 13 mei 
2019 (WABO1900840);

-  Lijsterbes 8, bouwen woning, 
ontvangstdatum 15 mei 2019 
(WABO1900857).

Verleende vergunningen
-  Baetenburg 105, veranderen 

woning (kozijn in zijgevel appar-
tement), verzonden 15 mei 2019 

Verleende APV vergunningen

-  Evenementenvergunning avond-
vierdaagse Heiloo, van 11 juni tot 
en met 14 juni 2019 van 18.00 uur 
tot 21.00 uur, verzenddatum besluit 
14 mei 2019 (APV1900127).

-  Evenementenvergunning Kermis 
Heiloo, evenemententerrein De 
Omloop,  van 4 juli t/m 7 juli 2019, 
verzenddatum besluit 16 mei 2019 
(APV1900040).

Donderdag 23 mei: verkiezingen 
Europees Parlement

Morgen mag u weer stemmen; dit 
keer op Nederlandse kandidaten 
voor het Europees Parlement. Alle 
informatie over de verkiezingen leest 
u op onze website onder de knop 
verkiezingen. Hier nog wat laatste 
tips: 

1. Op wie ga ik stemmen: 
Ga na welke partij en welke kan-
didaat het beste bij u passen. De 

Evenementen

Verkiezingen

Bouwen en wonen

Gesloten op Hemelvaartsdag 
en Pinkstermaandag
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 10 juni (tweede 
Pinksterdag) zijn al onze diensten in het gemeentehuis en 
afvalbrengstation gesloten. 

Burgerlijke stand 
tot en met 16 mei 2019

Geboren
Vince L. van der Ploeg, z.v. 
F.L. van der Ploeg en C. Hemmer
Anna E. Bakker, d.v. 
J.E. Bakker en G.P. Paez Buitrago
Matz T.F. Groen, 
z.v. J.J. Groen en D. Krom

Burgerzaken

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

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

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

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

De uitslagen van de verkiezin-
gen mogen pas bekendgemaakt 
worden op zondagavond 26 
mei, als de verkiezingen in alle 
EU-landen hebben plaatsge-
vonden. Er is daarom op onze 
verkiezingsdag 23 mei géén 
uitslagenavond in het gemeen-
tehuis!

(WABO1900557);
-  Havercamplaan 17, verbreden 

uitweg, verzonden 16 mei 2019 
(WABO1900603);

-  J.P. Hasebroekweg 21, realiseren 
wandbesparingen tussen leslokalen 
(Benedictusschool), verzonden 16 
mei 2019 (WABO1900773);

-  Krommelaan 4b, bouwen woning en 
aanleggen uitweg, verzonden 15 mei 
2019 (WABO1900543);

-  Van Merlenlaan 9, vergroten 
woning, verzonden 14 mei 2019 
(WABO1900516);

-  Van Merlenlaan 9, plaatsen tijdelijke 
woonunit in de achtertuin (tot uiterlijk 
13 november 2019) verzonden 
13 mei 2019, (WABO1900756).

Vergunning niet vereist
-  De Droogmakerij 12, aanbrengen 

reclame, verzonden 8 mei 2019 
(WABO1900522);

-  Westerweg 201, vergroten woning 
(eetkamer), verzonden 14 mei 2019 
(WABO1900721).

U kunt tegen deze besluiten bezwaar 
maken. Zie hiervoor de tekst “Bezwaar 
maken”.

Verleende omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik
-  Slimpad 18, brandveilig gebrui-

ken van kindcentrum Radboud 
(WABO1801118).

De beschikking is ten opzichte van de 
ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

stemwijzer kan u helpen: https://
prodemos.nl/verkiezingen/europese-
parlementsverkiezingen/stemwijzer/

2. Wat neem ik mee: 
-  Stempas: die heeft u met de post 

ontvangen. 
-  ID-bewijs: neem ID-bewijs mee; dat 

mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
-  Bepaal in welk stembureau u gaat 

stemmen. Op onze webpagina staat 
een lijst met alle bureaus en ope-
ningstijden. Het dichtstbijzijnde staat 
op uw stempas vermeld. 

Hulp nodig? Bel ons op (072) 535 6666

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

NIEUWE
MENU

KAART

WEEKAANBIEDING
MEENEMEN

MAALTIJDSALADE 
CARPACCIO € 14,50
wordt geserveerd met friet, 

stokbrood, kruidenboter en salade. 
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Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

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

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

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

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

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

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl
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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 
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• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

S ta t i onsp l e i n  3b ,  1 8 5 1  LN He i l oo
(072 )  532  46  00 ,  0 6  2 9  044  9 45  
sh l @l vmdes i gn .n l ,  ww w. l vmd e s i gn .n l

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl
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DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
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Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl
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Praktijk voor 
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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
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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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EGMOND-BINNEN - Zaterdag 18 mei werden de meiden van MO15 van St. Adelbert na een 4-0 over-
winning op Sporting Krommenie MO15-1 overtuigend kampioen. Traditiegetrouw gaan de kampi-
oensteams van St. Adelbert op de platte kar een rondje door het dorp. Al zingend, toeterend en jui-
chend gingen de meiden het dorp door. Coach/trainer Ed Tervoort, trainers Mark Tervoort en Gerco 
Tervoort en vaste vlagger/semicoach Erik Groot zijn natuurlijk heel trots op ‘hun’ meiden. De kampi-
oenstitel is goed gevierd in ieder geval!           Foto: Gerco Tervoort

Meiden MO15-1 St. Adelbert overtuigend kampioen

Vraag naar gezonde kant-en-klaarmaaltijden  
neemt toe 
REGIO - De afgelopen tijd zijn vooral de gezondere varianten van kant-en-
klaarmaaltijden heel populair. Dit zijn maaltijden die met verse ingrediën-
ten op een ambachtelijke manier worden bereid zonder kunstmatige toe-
voegingen en conserveringsmiddelen. “De consument wil steeds gezonder 
eten en het lukt niet altijd om zelf een gezonde maaltijd op tafel te zetten,” 
aldus Johan van Marle, eigenaar van Uitgekookt.

“Met een team van professionele koks bereiden we met veel passie en 
deskundigheid elke week 20 verschillende gerechten met zowel Hollandse, 
Oosterse en Mediterrane invloeden,” vertelt Van Marle. “Koken doen we 
op ambachtelijke wijze met verse kwaliteitsproducten, dit proeft de con-
sument gelijk. Bij het consumentenprogramma Kassa kwam Uitgekookt 
als beste uit de test. Ook op het gebied van bezorgen is Uitgekookt de 
tijd ver vooruit. “We hebben fantastische bezorgteams in grote delen van 
Nederland. Deze bezorgers denken mee met de klant en zorgen ervoor 
dat de maaltijden netjes en correct aan huis worden gebracht,” aldus van 
Marle. “Zij hebben altijd even tijd voor een praatje, wat vooral voor de 
oudere klanten erg prettig is. Elke keer een bekend gezicht aan de deur.”

 De 5 beloftes van Uitgekookt: verse ingrediënten, dagvers gekookt, elke 
week 20 nieuwe gerechten, persoonlijke bezorging en geen vaste  
verplichtingen. Ook benieuwd naar de maaltijden en het gemak van 
Uitgekookt? Probeer nu een proefpakket van 3 maaltijden voor slechts  
€ 12,95 (gratis bezorging). Bestellen kan via www.uitgekookt.nl of door te 
bellen naar (085) 040 60 65.

Easyslim.nu: Zomeractie!
REGIO - “Easyslim.nu gaat 
veel verder dan afslanken,” 
aldus Karin van Twuyver, sinds 
anderhalf jaar eigenaresse 
van Easyslim.nu Limmen en 
vanaf november 2018 ook van 
Easyslim.nu Beverwijk. “We 
zien veel mensen die eerder al 
verschillende afslankmethodes 
hebben geprobeerd, sceptisch 
binnenkomen. Zij merken echter 
al snel dat Easyslim.nu werkt!”

Sinds de introductie van 
Easyslim.nu in 2015 door Karin Hut, 
zijn er inmiddels al 50 franchise-
vestigingen in Nederland. Wegens 
het grote succes gaat Easyslim.nu 
binnenkort ook de grens over naar 
Duitsland en België. “Onze klanten 
liggen ontspannen op de behandel-
tafel, terwijl het apparaat het werk 
doet,” zegt Van Twuyver. “Zo sim-
pel is het. Via ultrasound worden de 
vetcellen geleegd en tegelijkertijd 
worden de spieren door middel van 
elektrostimulatie getraind, zonder 
kans op blessures. Hierdoor gaat 
het afslanken snel! Easyslim.nu is 
laagdrempelig, niet alleen voor men-
sen die dat laatste extra randje niet 
wegkrijgen, maar ook voor mensen 

die niet meer actief kunnen of wil-
len sporten. Het aantal benodigde 
behandelingen is afhankelijk van 
iemands doel. Dat is voor iedereen 
anders. Het is prachtig om te zien 
hoe onze klanten met de week slan-
ker worden en meer zelfvertrouwen 
krijgen!” besluit Karin van Twuyver 
enthousiast.

Nieuwsgierig geworden? Bel voor 
een intake & proefbehandeling in 
Limmen en Beverwijk. Nu voor 
€ 49 in plaats van € 89 (geldig tot 
10-06-2019). limmen@easyslim.nu,  
beverwijk@easyslim.nu. Voor info: 
www.easyslim.nu, of bel voor 
Limmen naar 06-85852603 en voor 
Beverwijk naar 06-36546338.

Via de pads op het lichaam worden vetcellen geleegd en spieren 
getraind.          Aangeleverde foto

Musicalvereniging De Hanswijckers speelt SHReK
EGMOND AAN DEN HOEF 
- Musicalvereniging De 
Hanswijckers bestaat dit jaar 
50 jaar. Een jubileum dat niet 
onopgemerkt voorbij kan gaan. 
De Hanswijckers pakken dan 
ook flink uit met de bekende 
musical SHReK. Een komische 
en avontuurlijke musical over 
(ver)oordelen, afgaan op uiter-
lijk en een lang en gelukkig 
leven.

Al vanaf september repeteren de 
kinderen wekelijks onder leiding 
van Sophie van Hecke met als spet-
terende afsluiting dus de voorstel-
ling SHReK op 31 mei en 1 juni. 
Leuk om te weten is dat de kos-
tuums dit jaar merendeels zelf wor-
den gemaakt. Aangezien alle kinde-
ren meerdere personages spelen, is 
dat een flinke klus.

Al met al is het een prachtige, 
humoristische voorstelling gewor-
den voor het hele gezin. Wilt u deze 
unieke voorstelling niet missen? 
Koop dan kaartjes via www.hans-
wijckers.nl.

Reünie
Rondom de matineevoorstelling 

op 1 juni wordt een reünie georga-
niseerd om nog eens stil te staan 
bij het 50-jarig bestaan. De reünie is 
voor oud-leden en betrokkenen en 
is de kans om je oude bekenden van 
De Hanswijckers weer te spreken 
en herinneringen op te halen. Ook 
kaarten voor de jubileumvoorstel-
ling, inclusief reünie, zijn verkrijg-
baar via www.hanswijckers.nl.

Volop concentratie tijdens de eerste doorloop.      Aangeleverde foto

 
Programmeer je eigen 
website

REGIO - Je eigen website 
leren programmeren in pro-
grammeertaal HTML en CSS: 
dat kan in slechts 1 workshop! 

Woensdag 19 juni biedt Forte 
Kinderopvang samen met Happy 
Homework een workshop 
Website Bouwen voor alle ouders 
(ook als ze geen klant bij Forte 
zijn). Een leuke mogelijkheid om 
deze nieuwe skills vervolgens aan 
je kind te kunnen leren! Zo kan 
je kind ook een eigen website 
bouwen, of nog leuker: samen 
een website maken! Voor slechts 
€ 9,- kunnen alle ouders de twee 
uur durende workshop volgen. 
Koop snel je kaartjes voor deze 
workshop, want vol is vol! Meer 
informatie en tickets via  
fortekinderopvang.nl/experience.

 
Op naar het WK Vrouwenvoetbal 2019
 
HEILOO - Van vrijdag 7 juni tot en met zondag 7 juli wordt het 
WK vrouwenvoetbal georganiseerd, oftewel het FIFA Women’s 
World Cup France 2019, zoals het kampioenschap officieel  
heet. 

Nu de oranje leeuwinnen steeds populairder worden en steeds meer 
lokale vrouwenvoetbalteams hun mannetje staan op het voetbalveld, lijkt 
het de Uitkijkpost leuk om een ‘WK Vrouwenvoetbalpoule’ te organise-
ren. Voetbalverenigingen Foresters en HSV waar meerdere meisjes- en 
vrouwenteams spelen, juichen dit natuurlijk toe en grijpen de kans aan 
om zo ook het vrouwenvoetbal in Heiloo extra aandacht te geven.

Volgende week meer over deze sportieve voetbalpoule, waaraan - let op - 
alleen vrouwen mogen meedoen. Trommel je teamgenoten, vriendinnen, 
zussen, nichtjes en buurmeisjes dus maar vast op voor deze leuke voet-
balpoule, met een prijzenpakket dat natuurlijk helemaal is afgestemd op 
vrouwen. Ga maar vast nadenken over de uitslagen en houd de krant van 
volgende week weer in de gaten.
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Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

Gratis controle

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Nieuw klikgebit?

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL-IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

info@uvdf.nl | 06 115 36 587 | www.uvdf.nl

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

Zacht, zorgzaam, tevreden en soms  
eigenwijs, dol op spelletjes, komt er een  

eind aan deze lange reis.
Wij nemen afscheid van onze lieve moeder, 

oma en omaoma

Bregje Blank-Kalf
Bep

Weduwe van Arie Blank
Westzaan         Heiloo
3 november 1922           15 mei 2019 

Gre
Koen en Judith, Anaïs, Charley
René

Hans en Annemarie
Mischa en Roeland, Jara, Noor
Sjoerd en Irene, 

Willem en Marry
Dustin en Paula
Randy en Marianne
Marieke en Paul, Fimme, Linn

Nico en Machteld
Tim en Karin
Jeroen en Mark

Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring

Correspondentieadres: Butterlaan 67, 1851 MG Heiloo

www.charonuitvaartbegeleiding.nl

Afscheid nemen met 
heel je hart. 

Meldnummer 24/7
06 21 51 61 30

www.charonuitvaartbegeleiding.nl

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

Samen Golfen?
Daar maak je vrienden mee!

•  En dan vooral met het Twilight abonnement! (1

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

TIMMERMAN 
GEZOCHT?

SLAGVAST 
Timmerwerken 

06 13997609

TUINEN TE VEEL WERK? 
Geen tijd? Ervaren tuinlief-
hebber helpt u met deskundig 
snoeien en het klaarmaken van 
uw tuin en het afvoeren van 
tuinafval. Tel: 06 - 1827 8367

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.bosmantwee-
wielers.nl

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

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

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

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

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

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

Gezocht: ervaren hulp in de 
huishouding, 2 u/w, € 12,50/u, 
in Ypestein.Tel. 5337565.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE KOOP of te huur: Garage-
box, gelegen aan de Werken-
delslaan. Vraagprijs: € 25.000 
Voor meer info of contact via 
rtimmer20@gmail.com   

REUNIE REHOBOTH-
SCHOOL: Zat jij of ken je 
iemand die in de 6de klas 1964 
heeft gezeten, neem dan svp 
contact op met phubbeling@
gmail.com   

Speciale zondagsopening 
Center Design brocante en 
van alles en nog wat op 26 
mei. Van 12.00 tot 16.00 is deze 
gezellige winkel geopend. Bij 
inlevering van deze adverten-
tie 20 % KORTING!! U vindt 
ons op Slimpad 36 in Heiloo. 
Welkom!

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

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

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

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

 

Waar vindt u een HEERLIJKE 
WARME OLIE MASSAGE 
voor slechts €30,- voor een 
vol uur! Professionele,aardige 
masseuse geeft een ontspan-
ningsmassage of tegen pijn 
gerichte behandeling. Welkom 
bij Center Care, Slimpad 36 
Heiloo, afspraak 072-5334906
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ZOMERACTIE

Fitnesscentrum Heiloo 
Nijverheidsweg 25 
1851 NW Heiloo

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 08.00 – 22.00
Zat. en Zon. 08.30  –  15.00

Tel: 072 - 76 00 357
www.fitnesscentrumheiloo.nl
info@fitnesscentrumheiloo.nl

INSCHRIJVEN T/M 30 JUNI
GEEN EXTRA KOSTEN

ONBEPERKT SPORTEN!

3 MAANDEN

49,95
€

VOLG ONS:

PROFESSIONEEL UW HOUTEN VLOER LATEN 
SCHUREN EN BEWERKEN

TB PARKET
Verkoop houten vloeren 

Showroom open 
Elke do avond 18.00 tm 20.00 uur 
en zaterdag 10 tm 16.00

De Schrijnwerker 13, 1851 PV Heiloo 
www.vloeren-Heiloo.nl 

- Vloer laten schuren 
 en behandelen 
- Kleuren en afl akken, 
 keuze uit: hardwax of olie

 Vanaf € 19.95 per m2 incl. oliën

De Schrijnwerker 13, 1851 PV Heiloo 

10% KORTINGt/m 2-6-2019

Wij komen bij u thuis langs voor 
een vrijblijvende off erte 
Bel 072 210 0109 voor een afspraak

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

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

DE 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 

Mondharmonicales. Leer in 
een paar lessen goed spelen. 
Notenkennis is niet nodig!!! 
Meer info kraam op Lente Fair 
zondag 26 mei Willibrordus 
Draait Door of 06 16163045 

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

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

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

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

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   

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

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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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 
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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

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?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

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

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

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

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

sprake van diefstal van stroom. In 

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

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

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

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

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

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

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

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

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

nooit opengaan. Meld verdachte 

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

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

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

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

deelnemer van het project, over 

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

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

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

met de verwachting dat het vanaf 

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

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

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

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

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

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!

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

G E E N                     O N T V A N G E N? B E L  D O N D E R D A G T O T 15.00 U U R:  0226 33 10 20 (R O D I  V E R S P R E I D I N G B V)

K I J K  O O K  O P  W W W . U I T K I J K P O S T . N L

J A A R G A N G  78 ·  N U M M E R 

G E E N                     O N T V A N G E N? B E L  D O N D E R D A G T O T  15.00 U U R:  0226 33 10 20 (R O D I  V E R S P R E I D I N G B V)

K I J K  O O K  O P  W W W . U I T K I J K P O S T . N L

J A A R G A N G  82 /  N U M M E R  29

Heiloo 9

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

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

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

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

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

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

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

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

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

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

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

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

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

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

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

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

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

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

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

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Geen                       ontvangen? 
kijk ook op 

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

waar u de Uitkijkpost kan ophalen
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ZATERDAG
25 MEI

IN EN OM 
WINKELCENTRUM
’T LOO

10 VAN 10 VAN 10 VAN 

DE MOOISTE 
DE MOOISTE 
DE MOOISTE 

EN LEUKSTE 
EN LEUKSTE 
EN LEUKSTE 

EUROPESE 
EUROPESE 
EUROPESE 

LIVING LIVING LIVING 

STATUESSTATUESSTATUES

LAAT U 

VERRASSEN,

VERBAZEN EN 

BETOVEREN

VAN 11.00 - 16.00 UUR

tloo-winkelcentrum.nl Heiloo
tloo-winkelcentrum.nl

ZATERDAG

15 oktober

MODESHOWS
IN

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

Living Statue
Festival



Oud-Standing Heiloo is een programma gericht op het 
organsieren van inspirerende, zinvolle activiteiten voor 
ouderen. Verbinding tussen generaties speelt hierbij een 
belangrijke rol.
Naast bijvoorbeeld de groensafari’s op Landgoed 
Willibrordus (met golfkar “de Antilope”) gaat binnenkort 
ook het Oud-Standing Zomerprogramma van start. Van 
mei tot en met oktober is er elke maandagmiddag een 
gezellige activiteit in en rond Theeschenkerij De Trog. De 
deelnemers betalen een kleine bijdrage voor een leuke 

middag. Denk aan lezingen,  creatieve workshops als 
schilderen in de stijl van Rembrandt, film, een 
bijenexcursie en middagen waarbij deelnemers verhalen 
vertellen aan de hand van thema’s van vroeger. 
Het programma Oud Standing Heiloo is opgestart door 
stichting De Buitenkans. Zij werkt samen met 
verschillende organisaties in Heiloo bij het afstemmen 
van bestaande activiteiten en het opstarten en 
uitvoeren van nieuwe activiteiten.
Houd voor de agenda de Uitkijkpost in de gaten! 

Landgoeddag Willibrordus Oud-Standing Heiloo

* Cultuur * Historie * Natuur ** 

OP LANDGOED WILLIBRORDUS VAN 11.00 UUR TOT 17.00 UUR

LENTEFAIR&LANDGOEDDAG
MET HEEL VEEL ACTIVITEITEN: HIGH TEA • LANDGOEDEREN WANDELROUTE • “OASE VAN RUST” • GROENSAFARI 

EXPOSITIE HET GEWETEN • LENTEFAIR • JEU-DE-BOULESBAAN • MUSIC MEETING IN DE CULTUURKOEPEL EN DE STRANDWAL

11.00 uur

opening TIJDLIJN 

JEUGDPSYCHIATRIE 

door Wethouder 

Beens in De

VerhalenkamerZondag 26 mei

Het Landgoed Willibrordus (GGZ-NHN) is ontstaan vanuit de Sint 
Willibrordusstichting, in 1929 gesticht door de congregatie van de broeders 
van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. De gebouwen op het Landgoed hebben 
in de loop van de tijd een nieuwe functie gekregen. Het Landgoed heeft nu 
de Keuken met Karakter, de Cultuurkoepel (voorheen de Kapel), een eigen 
Museumkwartier met onder andere de Verhalenkamer en VVV, de Tuinen van 
Willibrordus, een kaasmakerij, de Oase van Rust (voormalige begraafplaats) 
Kwekerij De Buitenkans, Drukkerij de Dijk, Theeschenkerij De Trog en nog 
véél meer. Kom op 26 mei naar de Landgoeddag en ontdek wat er
zoal achter de imposante en monumentale gevel valt te beleven.



Het Landgoed Willibrordus heeft haar eigen museumkwartier! Alle vier musea 
zijn tijdens de Landgoeddag geopend en meer dan de moeite waard om eens 
een bezoekje te brengen 

Verhalenkamer
In de Verhalenkamer 
Willibrordus vindt de bezoe-
ker de vele verhalen over 
het verleden en het heden 
van de psychiatrie. Daar 
waar psychiatrie vroeger 
geïsoleerd werd, is het 
vandaag de dag een onlos-
makelijk onderdeel van de 
maatschappij en heeft het 
betrekking op alle mensen. 

Op 26 mei opent wethouder 
Elly Beens om 11.00 niet alleen de tijdlijn met daarop de kleurrijke geschiedenis 
van de kinder- jeugdpsychiatrie maar tevens het VerhalenKabinet. In het Kabinet 
kun je in alle rust kijken en luisteren naar 5 verhalen van (ex-)cliënten. Ze vertellen 
over hun aandoening en hoe ze daarmee omgaan. Waaruit bestond/bestaat hun 
behandeling en in welke mate is er sprake van herstel? Hoe reageerden/reageren 
familie en omgeving? En vooral: wat zijn ze nog méér dan hun ziekte? 

Het VVV-informatiepunt in de Verhalenkamer heeft een spilfunctie op het Landgoed. 
Het is de plek waar je gastvrij wordt ontvangen en afspraken kunt maken over het 
volgen van rondleidingen, excursies en groensafari’s. Het Landgoed is opgenomen 
in de fiets- en wandelroutes. Het is het verkooppunt van bijzondere artikelen en 
tickets voor de Cultuurkoepel naast de bekende VVV-pasjes, duinkaarten,
wandel- en fietskaarten. 

www.landgoedwillibrordus.nl info@verhalenkamerwillibrordus.nl

Historisch Museum Heiloo
In het Historisch museum 
Heiloo, het visitekaartje van 
de Historische Vereniging 
Heiloo, kan de bezoeker 
een tijdlijn volgen van 4000 
jaar bewoningsgeschiede-
nis. Met foto’s, teksten, 
informatiepanelen en 
beeldschermen. 

Bijzondere aandacht is er 
voor De Kring van Heiloo 
en een expositie over de 
Joodse bevolking tijdens de oorlog in Heiloo. In de filmzaal worden doorlopend 
beelden getoond van monumenten en op verzoek films over het verleden van 
Heiloo en eigen presentaties door de vereniging.

Lentefair

Op 26 mei kun je op Langoed 
Willibrordus ook genieten van de 
gezellige lentefair met ongeveer 
100 kramen. Het aanbod is divers; 
je vindt er altijd wel iets leuks. Kom 
ook even langs bij de kraam van 
Kwekerij De Buitenkans. 

Nieuw is de BioBorder, een 
onderhoudsarm en zeer aantrekkelijk 
beplantingsplan voor elke tuin. 
Of je nu 3 of 15 m2 wil beplanten, 
voor zon en voor schaduw! 
En daarnaast heel goed voor bijen, 
vlinders en vogels.Voor kinderen staan 

er een draaimolen, een kop van Jut en 
zijn er tal van andere leuke kinder-
activiteiten. Voor de gezelligheid is er 
ook muziek en mocht je trek krijgen? 
Er zijn tosti’s, snacks, gerookte vis, 
fruit, broodjes beenham, koffie, thee 
en heerlijke sapjes.

Heiloo, het visitekaartje van 

een tijdlijn volgen van 4000 

Joodse bevolking tijdens de oorlog in Heiloo. In de filmzaal worden doorlopend 

Natuur en cultuur op 
de landgoederenroute 

Archeologisch museum Baduhenna 
De collectie in dit museum toont de menselijke aanwezigheid in Heiloo door de 
jaren heen. Archeologisch onderzoek heeft sporen en objecten opgeleverd die
teruggaan tot wel 4000 jaar geleden! De honderden voorwerpen hebben elk een 
unieke achtergrond en een interessant verhaal. Met een speurtocht en een aantal 
speelse activiteiten is dit museum ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd leuk 
en leerzaam. 

Toverlantaarn Museum 
Het Toverlantaarn Museum heeft een geweldige 
collectie van zo’n 400 toverlantaarns en minstens 
zoveel toverlantaarnplaten. De voorstellingen 
die vroeger werden gegeven gingen niet alleen 
over sprookjes maar ook over reizen, de Bijbel en 
wetenschap. Ook de overgang naar cinema komt 
aan bod. Tijdens de Landgoeddag houden we 
workshops voor kinderen. 

De zelf gemaakte toverlantaarnplaat wordt met 
de toverlantaarn geprojecteerd. Entree € 4,00. 
Bij deelname workshop € 5,00 per kind. 

Museumkwartier

Ook dit jaar gaan we weer de Landgoederenroute lopen. We starten om kwart voor 12 in
Theeschenkerij De Trog met een kopje koffie en een korte uitleg over de Landgoederenroute. 
Voor een lunchpakketje wordt gezorgd. Gidsen van Gezond Natuurwandelen nemen u mee 
naar het Ter Coulster waar landgoedeigenaar Bart van der Feen de Lille vertelt over de 
natuur en historie van het landgoed. 

De route gaat verder over het laarzenpad en “DIE Brug“ naar Nijenburg waar Marjo Olbers, 
gids van het IVN u een rondleiding geeft door Nijenburg. Om 14.00 wandelt u zelfstandig 
verder of u loopt met de gidsen mee terug naar Theeschenkerij De Trog . U kunt zich opge-
geven bij: dorien@de-buitenkans.org (maximaal 20 mensen). Kosten € 7,50 per persoon.

Het Landgoed Willibrordus heeft haar eigen museumkwartier! Alle vier musea 
andgoeddag geopend en meer dan de moeite waard om eens 

Elly Beens om 11.00 niet alleen de tijdlijn met daarop de kleurrijke geschiedenis 
van de kinder- jeugdpsychiatrie maar tevens het VerhalenKabinet. In het Kabinet 
kun je in alle rust kijken en luisteren naar 5 verhalen van (ex-)cliënten. Ze vertellen 
over hun aandoening en hoe ze daarmee omgaan. Waaruit bestond/bestaat hun 
behandeling en in welke mate is er sprake van herstel? Hoe reageerden/reageren 

Het VVV-informatiepunt in de Verhalenkamer heeft een spilfunctie op het Landgoed. 
Het is de plek waar je gastvrij wordt ontvangen en afspraken kunt maken over het 
volgen van rondleidingen, excursies en groensafari’s. Het Landgoed is opgenomen 
in de fiets- en wandelroutes. Het is het verkooppunt van bijzondere artikelen en 
tickets voor de Cultuurkoepel naast de bekende VVV-pasjes, duinkaarten,

Op 26 mei kun je op Langoed 
Willibrordus ook genieten van de 
gezellige lentefair met ongeveer 
100 kramen. Het aanbod is divers; 
je vindt er altijd wel iets leuks. Kom 
ook even langs bij de kraam van 
Kwekerij D

Archeologisch museum Baduhenna 
De collectie in dit museum toont de menselijke aanwezigheid in Heiloo door de 
jaren heen. Archeologisch onderzoek heeft sporen en objecten opgeleverd die
teruggaan tot wel 4000 jaar geleden! De honderden voorwerpen hebben elk een 
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Expositie Het Geweten

In en buiten de Verhalenkamer start de expositie

“Het Geweten”, verbeeld in 10 foto’s in de Verhalenkamer 

en 15 foto’s tentoongesteld op het landgoed. Kunstenaars 

Ruben Pest, Linda Grool, Jeroen Luijt en Sabine Heetebrij 

willen de bezoekers uitnodigen om hun eigen geweten 

te onderzoeken. Ze stellen gewetensvragen en dagen de 

bezoekers uit. 



Het Landgoed Willibrordus heeft haar eigen museumkwartier! Alle vier musea 
zijn tijdens de Landgoeddag geopend en meer dan de moeite waard om eens 
een bezoekje te brengen 

Verhalenkamer
In de Verhalenkamer 
Willibrordus vindt de bezoe-
ker de vele verhalen over 
het verleden en het heden 
van de psychiatrie. Daar 
waar psychiatrie vroeger 
geïsoleerd werd, is het 
vandaag de dag een onlos-
makelijk onderdeel van de 
maatschappij en heeft het 
betrekking op alle mensen. 

Op 26 mei opent wethouder 
Elly Beens om 11.00 niet alleen de tijdlijn met daarop de kleurrijke geschiedenis 
van de kinder- jeugdpsychiatrie maar tevens het VerhalenKabinet. In het Kabinet 
kun je in alle rust kijken en luisteren naar 5 verhalen van (ex-)cliënten. Ze vertellen 
over hun aandoening en hoe ze daarmee omgaan. Waaruit bestond/bestaat hun 
behandeling en in welke mate is er sprake van herstel? Hoe reageerden/reageren 
familie en omgeving? En vooral: wat zijn ze nog méér dan hun ziekte? 

Het VVV-informatiepunt in de Verhalenkamer heeft een spilfunctie op het Landgoed. 
Het is de plek waar je gastvrij wordt ontvangen en afspraken kunt maken over het 
volgen van rondleidingen, excursies en groensafari’s. Het Landgoed is opgenomen 
in de fiets- en wandelroutes. Het is het verkooppunt van bijzondere artikelen en 
tickets voor de Cultuurkoepel naast de bekende VVV-pasjes, duinkaarten,
wandel- en fietskaarten. 

www.landgoedwillibrordus.nl info@verhalenkamerwillibrordus.nl

Historisch Museum Heiloo
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nis. Met foto’s, teksten, 
informatiepanelen en 
beeldschermen. 

Bijzondere aandacht is er 
voor De Kring van Heiloo 
en een expositie over de 
Joodse bevolking tijdens de oorlog in Heiloo. In de filmzaal worden doorlopend 
beelden getoond van monumenten en op verzoek films over het verleden van 
Heiloo en eigen presentaties door de vereniging.

Lentefair
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Willibrordus ook genieten van de 
gezellige lentefair met ongeveer 
100 kramen. Het aanbod is divers; 
je vindt er altijd wel iets leuks. Kom 
ook even langs bij de kraam van 
Kwekerij De Buitenkans. 
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onderhoudsarm en zeer aantrekkelijk 
beplantingsplan voor elke tuin. 
Of je nu 3 of 15 m2 wil beplanten, 
voor zon en voor schaduw! 
En daarnaast heel goed voor bijen, 
vlinders en vogels.Voor kinderen staan 
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activiteiten. Voor de gezelligheid is er 
ook muziek en mocht je trek krijgen? 
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een tijdlijn volgen van 4000 

Joodse bevolking tijdens de oorlog in Heiloo. In de filmzaal worden doorlopend 

Natuur en cultuur op 
de landgoederenroute 

Archeologisch museum Baduhenna 
De collectie in dit museum toont de menselijke aanwezigheid in Heiloo door de 
jaren heen. Archeologisch onderzoek heeft sporen en objecten opgeleverd die
teruggaan tot wel 4000 jaar geleden! De honderden voorwerpen hebben elk een 
unieke achtergrond en een interessant verhaal. Met een speurtocht en een aantal 
speelse activiteiten is dit museum ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd leuk 
en leerzaam. 

Toverlantaarn Museum 
Het Toverlantaarn Museum heeft een geweldige 
collectie van zo’n 400 toverlantaarns en minstens 
zoveel toverlantaarnplaten. De voorstellingen 
die vroeger werden gegeven gingen niet alleen 
over sprookjes maar ook over reizen, de Bijbel en 
wetenschap. Ook de overgang naar cinema komt 
aan bod. Tijdens de Landgoeddag houden we 
workshops voor kinderen. 

De zelf gemaakte toverlantaarnplaat wordt met 
de toverlantaarn geprojecteerd. Entree € 4,00. 
Bij deelname workshop € 5,00 per kind. 

Museumkwartier

Ook dit jaar gaan we weer de Landgoederenroute lopen. We starten om kwart voor 12 in
Theeschenkerij De Trog met een kopje koffie en een korte uitleg over de Landgoederenroute. 
Voor een lunchpakketje wordt gezorgd. Gidsen van Gezond Natuurwandelen nemen u mee 
naar het Ter Coulster waar landgoedeigenaar Bart van der Feen de Lille vertelt over de 
natuur en historie van het landgoed. 

De route gaat verder over het laarzenpad en “DIE Brug“ naar Nijenburg waar Marjo Olbers, 
gids van het IVN u een rondleiding geeft door Nijenburg. Om 14.00 wandelt u zelfstandig 
verder of u loopt met de gidsen mee terug naar Theeschenkerij De Trog . U kunt zich opge-
geven bij: dorien@de-buitenkans.org (maximaal 20 mensen). Kosten € 7,50 per persoon.

Het Landgoed Willibrordus heeft haar eigen museumkwartier! Alle vier musea 
andgoeddag geopend en meer dan de moeite waard om eens 

Elly Beens om 11.00 niet alleen de tijdlijn met daarop de kleurrijke geschiedenis 
van de kinder- jeugdpsychiatrie maar tevens het VerhalenKabinet. In het Kabinet 
kun je in alle rust kijken en luisteren naar 5 verhalen van (ex-)cliënten. Ze vertellen 
over hun aandoening en hoe ze daarmee omgaan. Waaruit bestond/bestaat hun 
behandeling en in welke mate is er sprake van herstel? Hoe reageerden/reageren 

Het VVV-informatiepunt in de Verhalenkamer heeft een spilfunctie op het Landgoed. 
Het is de plek waar je gastvrij wordt ontvangen en afspraken kunt maken over het 
volgen van rondleidingen, excursies en groensafari’s. Het Landgoed is opgenomen 
in de fiets- en wandelroutes. Het is het verkooppunt van bijzondere artikelen en 
tickets voor de Cultuurkoepel naast de bekende VVV-pasjes, duinkaarten,

Op 26 mei kun je op Langoed 
Willibrordus ook genieten van de 
gezellige lentefair met ongeveer 
100 kramen. Het aanbod is divers; 
je vindt er altijd wel iets leuks. Kom 
ook even langs bij de kraam van 
Kwekerij D

Archeologisch museum Baduhenna 
De collectie in dit museum toont de menselijke aanwezigheid in Heiloo door de 
jaren heen. Archeologisch onderzoek heeft sporen en objecten opgeleverd die
teruggaan tot wel 4000 jaar geleden! De honderden voorwerpen hebben elk een 

020202

010101 1A1A1A

030303

121212

111111

070707

101010

090909
131313

080808
050505

060606
040404

4A4A4A

Bekijk het anders!
 Theeschenkerij De Trog / Galerie De Buitenkans De tuinen van Willibrordus  Kwekerij De Buitenkans  Activiteitencentrum / De Dijk  Verhalenkamer / Landgoedwinkel VVV De Strandwal 

  Jeu de boules 
  Keuken met Karakter   Cultuurkoepel Heiloo  Historisch Museum Heiloo  Archeologisch Museum Baduhenna  Toverlantaarn Museum  Kaasmakerij

  Begraafplaats ‘Oase van Rust’  Willibrordus Business Centrum / I-ConnecT

www.hartvannoordholland.nl Hollandbovenamsterdam.comVVV Verhalenkamer, tel. 06 2279 5336
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Expositie Het Geweten

In en buiten de Verhalenkamer start de expositie

“Het Geweten”, verbeeld in 10 foto’s in de Verhalenkamer 

en 15 foto’s tentoongesteld op het landgoed. Kunstenaars 

Ruben Pest, Linda Grool, Jeroen Luijt en Sabine Heetebrij 

willen de bezoekers uitnodigen om hun eigen geweten 

te onderzoeken. Ze stellen gewetensvragen en dagen de 

bezoekers uit. 



Oud-Standing Heiloo heeft iets 
speciaals voor bezoekers van 65 jaar 
en ouder. In Theeschenkerij De Trog, 
tevens expositieruimte, kunt u 
genieten van een high tea met 

muziek van ‘De Zwagers’. 
Voor € 7,50 krijgt u onder 
muzikale begeleiding 
2 zoete en 2 hartige hapjes en
onbeperkt diverse theesoorten. 

U drinkt uit oud-Engels servies. 
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur. Bij mooi 
weer serveren wij heerlijk buiten.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk 
bij caroline@de-buitenkans.org.

High tea met muziek  65+

Op het Landgoed Willibrordus zijn 2 prach-
tige jeu-de-boulesbanen aangelegd bij de 
Keuken met Karakter en het VVV-kantoor. 
Tijdens de Landgoeddag kunt u ook even-
tueel met begeleiding spelen. Mocht U 
zelf geen jeu-de-boulesballen hebben, dan 

kunt U daar jeu-de-boulesballen lenen. 
Wilt u op andere dagen spelen, dan kan 
dat geregeld worden met de beheerders 
van de baan, via het VVV-kantoor. Een 
vaste groep spelers komt daar spelen op 
dinsdagen en vrijdagen vanaf 13.30 uur.

De jeu-de-boulesbaan 

Groensafari’s 
Laat u op de Landgoeddag verrassen tijdens een mini-Groensafari!
Onze golfkar rijdt u kosteloos langs de mooiste plekjes van het prachtige Landgoed. 
Wie weet inspireert het u om een keer een Groensafari te boeken. Onze vrijwilligers 
vertellen u er graag meer over. De golfkar vertrekt vanaf de VVV Verhalenkamer.

Ontspannen op een mooie, verborgen 
plek midden op Landgoed Willibrordus? 
Op de begraafplaats ‘Oase van Rust’ kun 
je de magie van een labyrint ontdekken 

en beleven. Het Schrijfcafé van De Trog 
strijkt speciaal voor deze dag neer 
onder de treures. Bij het monument 
‘De Omarming’ kun je tekenen en

stenen versieren. Geniet ook van
sfeervolle muziek onder het genot van 
een vlierbloesemdrankje. 

Labyrint op de  ‘Oase van Rust’ (11.00 tot 17.00 uur)

Drukkerij de Dijk
Tijdens de Landgoeddag is Drukkerij de Dijk open 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. U kunt de  
grafische werkzaamheden bekijken en er wordt 
uitleg gegeven over de wijze waarop de deelne-
mers arbeidsmatig aan hun herstel werken. 

Ook zijn de nieuwe productiemachines te 
bewonderen en elke gast krijgt een presentje 
mee! Drukkerij de Dijk is te vinden naast Kwe-
kerij de Buitenkans bij Maatwerk; centrum van 
werk en ontwikkeling, de Bullaan 2 in Heiloo.
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KEUKEN MET KARAKTER

VERHALENKAMER

OASE VAN RUST

THEESCHENKERIJ DE TROG

ACTIVITEITENCENTRUM/DRUKKERIJ DE DIJK

CULTUURKOEPEL

MUSEUMKWARTIER

EVENEMENTENTERREIN

JEU DE BOULESBAAN

KWEKERIJ DE BUITENKANS

STRANDWAL

2 KRAMEN VAN ALLE MUSEA
 EXPOSITIE HET GEWETEN
GROENSAFARI’S

LABYRINT, STEEN LEGGEN, SCHRIJFCAFÉ

START LANDGOEDERENROUTE HIGH TEA: 14.30 TOT 17.00 UUR

HELE DAG OPEN MET DEMONSTRATIES

STRAATORKEST

MUSIC MEETING

OPENING VERHALENKABINET

OPEN

Music Meeting Heiloo 2019 ‘De Muzikale Wereld’
Op 25 en 26 mei zal het in de Cul-
tuurkoepel en de Strandwal bruisen 
van muzikale activiteiten. Maar liefst 
20 deelnemers aan dit zevende 
muziekfestijn van Music Meeting 

Heiloo zullen het podium betreden 
om het publiek te vermaken en 
verrassen met hun muzikale wereld. 
Zang, dans, muziek en show, een lust 
voor oor en oog. Een overzicht van 

alle optredens is opgenomen in de 
krant. Voor meer informatie over het 
programma, de deelnemers en de 
sponsoren kunt u kijken op 
www.musicmeetingheiloo.nl. 

Mede mogelijk gemaakt door: Stichting De Buitenkans, Oranje Fonds, Fonds Sluyterman 
van Loo, PIUS Stichting, GGZ NHN , Verhalenkamer, Historische Vereniging Heiloo, 
Baduhenna, Uitkijkpost Media, Music Meeting Heiloo, Toverlantaarn Museum

LENTEFAIR
LANDGOEDDAG

• CULTUUR
• HISTORIE
• NATUUR 

OPEN

OPEN

LENTEFAIR

OPEN

MUSIC MEETING


