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Vereniging Heiloo Energie
roept energiecoach
in het leven
Heiloo 5
NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN
Werkzaamheden spooronderdoorgang vanuit de lucht

HEILOO - De werkzaamheden aan de spooronderdoorgang aan de Vennewatersweg in Heiloo gaan
gestaag door en vanuit de lucht ziet dat er zo uit! Als alles volgens plan verloopt wordt in het
Pinksterweekend het spoordek geplaatst.
Foto: Aerovista Luchtfotografie
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Veel belangstelling voor
wijksafari Zuiderloo
HEILOO - Afgelopen zaterdag
hebben zo’n 50 bewoners tijdens
de wijksafari Zuiderloo kennis
opgedaan hoe zij in hun tuin
rekening kunnen houden met
periodes van hitte en droogte
of juist flinke stortbuien. En
hoe een groene tuin niet alleen
aangenaam is voor henzelf maar
ook voor insecten, vogels en bijvoorbeeld egeltjes.

Vertegenwoordigers
van
de
gemeente Heiloo lichtten onder
andere het belang toe van de greppels om water bij hoosbuien op te
kunnen vangen. Experts van de
Vogelbescherming en Landschap
Noord-Holland vertelden over het
belang van jaarrond bloeiende planten en struiken voor voedsel, nestgelegenheid en schuilplaatsen voor
insecten en vogels.

Na een welkomstwoord van wethouder Rob Opdam fietsten ruim
50 deelnemers onder leiding van
vereniging Groei en Bloei en De
Groene Reiger vanaf Onze Lieve
Vrouw ter Nood door de wijk
Zuiderloo. Onderweg liet men aan
de hand van voorbeeldtuinen zien
welke oplossingen mogelijk zijn.
Zoals meer en gevarieerde beplanting en minder bestrating, een vijver
en goed doorlaatbare grond. Het
water wordt dan beter vastgehouden of kan weglopen in de grond.
En mensen met een kleine tuin kregen de tip te kiezen voor ‘verticaal
groen’ zoals een klimroos of een
klimhortensia. Of voor leifruitbomen, ook geschikt voor een groene
tuinafscheiding.

Na de wijksafari werden eerst
de prijzen uitgedeeld aan de kinderen die mee hadden gedaan aan
de tekenwedstrijd. Alle winnaars
kregen een insectenhotelletje mee:
een soort nestkastje en schuilplaats voor de wilde bij en andere
insecten. Vervolgens konden de
deelnemers de minicursus tuinontwerp van Groei en Bloei volgen, of
in gesprek gaan met de experts. De
tip om meer planten in je tuin te zetten werd ook direct opgevolgd: er
werden de nodige planten gekocht
bij de plantjeskraam van Groei en
Bloei. De deelnemers waren heel
enthousiast over dit initiatief van de
gemeente Heiloo; in het najaar volgt
een tweede wijksafari in een andere
wijk in Heiloo.

Aan de lijn met Dennis te Riele,
organisator Culinair Heiloo
HEILOO - De uit Alkmaar
afkomstige Dennis te Riele organiseert dit jaar voor de vijfde
keer Culinair Heiloo. Reden
voor Uitkijkpost om even met
hem te bellen nu het evenement
bijna voor de deur staat.

Je begint op nul en moet iedereen
nog meekrijgen, zoals sponsors en
deelnemers, en dan moeten uiteindelijk de bezoekers komen natuurlijk. Dat kwam gelukkig helemaal
goed tijdens de eerste editie die
rondom de Witte Kerk plaatsvond.”

Voor de vijfde keer Culinair
Heiloo, een lustrum. Had je dat
bij de organisatie van de eerste
keer verwacht?
Dennis: “De insteek bij het organiseren van zo’n evenement is altijd
dat je het vaker gaat organiseren.
Bij een eerste keer gaat er namelijk
heel veel tijd zitten in de organisatie.

Heb je veel aan de succesformule gesleuteld gedurende de
afgelopen jaren?
“In principe niet, want wat goed
is, moet goed blijven. Dan hoef je
niet veel te veranderen. Wel is na de
eerste editie in goed overleg besloten het niet meer bij de Witte Kerk
te organiseren. Hoe sfeervol de plek

ook was, vooral voor de organisatie,
leveranciers en deelnemers was het
eigenlijk niet zo’n handige plek. Nu
zijn we alweer vier jaar heel blij met
de plek op het terrein van Landgoed
Willibrordus. En wordt het evenement met de jaren steeds beter
bezocht. Wat we van bezoekers
horen is dat het voelt als een reünie,
omdat je er zoveel bekenden ziet.
Het wordt een soort traditie, en dat
is mooi.”
• Lees verder op pagina 3
Tekst: Linda van Rozendaal

Op wijksafari door Zuiderloo.
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advertenties

4 SLAVINKEN
+ 500 GRAM
RUNDERGEHAKT

Onderhoud en reparatie
aan alle merken auto’s

De Hoefsmid 26 • 1851 PZ Heiloo
072 737 01 99 • apkserviceheiloo.nl
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TOYOTA AYGO 3-DRS
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1.0 VVT-i Plus
Tuinplanten

Schilder
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HEMELVAARTSDAG
30 MEI
VAN 09.OO
TOTOPEN
16.00 UUR

TWEEDE PAASDAGGEOPEND
GEOPEND
KONINGSDAG
Van 09.00 tot 16.00

van 9.00 - 16.00 uur

Voor
adviesbent
bentuubijbijons
ons
Voordeskundig
deskundig advies
aan
juisteadres
adres
aan het
het juiste
www.kwekerijcristianschilder.nl
Rijksweg 127- Limmen
(pad rechts naast Johwin, tegenover
autobedrijf
Kleverlaan,
aan de weg)
Openingstijden:
ma-vrij
van
9.00zie-bord
18.00
uur
en zaterdag van 08.00 - 17.00 uur
RIJKSWEG 127 LIMMEN
(achter Keer op Keer)

grijs metallic, ’06, 64.617 km,
stuurbekrachtiging, ABS, 4 airbags,
achterbank in delen neerklapbaar, centrale vergrendeling
met afstandsbediening,
elektr.ramen voor, radio/
cd-speler, ﬁetsendragerbeugel t.b.v.
Twinny Load etc.

TOYOTA YARIS VERSO
1.3 VVT-i Luna 5-drs
blauw metallic, ’00, 122.222 km, ABS,
4 airbags, stuurbekrachtiging, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, elektr.spiegels
(verwarmd), airconditioning,
TREKHAAK (afneembaar), radio, boordcomputer, etc.

TOYOTA YARIS 5-DRS

€ 13.950,-* O
C
FABRIEKSGARANTIE
C
zwart metallic, ’18, 7.148 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags,
A
elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd), airconditioning,
S
dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen velgen,
I
mistlampen voor, in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel, centrale vergrenO
deling met afstandsbediening,
N

3 JAAR

radio/cd-speler, audio- en
telefoonbediening op
stuurwiel, in hoogte
en diepte verstelbaar
stuurwiel, mistlampen
voor, etc.

TOYOTA YARIS
1.3 VVT-i Luna 5-drs
blauw metallic, ’07, 167.996 km, ABS, 7 airbags, stuurbekrachtiging, elektr.ramen
voor, elektr.spiegels (verwarmd),
airconditioning (climate control),
TREKHAAK, radio/cd-speler, lichtmetalen velgen,
centrale vergrendeling
met afstandsbediening,
boordcomputer, in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel, mistlampen voor, etc.

€ 2.950,-* O
C
C
A
S
I
O
N

* RIJKLAARPRIJS!

* RIJKLAARPRIJS!

1.0 VVT-i Comfort airco

2

TOYOTA AYGO 5-DRS

€ 11.950,-* O
C
3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
C
rood, ’18, 5.144 km, ABS, VSC, TRC, 8 airbags, elektr.ramen
A
voor, elektr.spiegels, start/stop sysS
teem, radio/AUX/USB, lichtmetalen
I
velgen, Bluetooth, toerenteller,
CV met AB, airconditioning,
O
in hoogte verstelbare
N
1.0 VVT-i X-Play

bestuurdersstoel, snelheidsbegrenzer, audiobediening op stuurwiel,
parkeercamera achter,
multimediascherm, etc.

* RIJKLAARPRIJS!

* RIJKLAARPRIJS!

€ 4.950* O
C
6MND BOVAG
GARANTIE
C
A
S
I
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N

TOYOTA AYGO 3-DRS
1.0 VVT-i Plus
grijs metallic, ’06, 121.190 km, stuurbekrachtiging, ABS, 4 airbags, achterbank in delen neerklapbaar,
centrale vergrendeling met
afstandsbediening,
elektr.ramen voor,
radio/cd-speler, etc.

* RIJKLAARPRIJS!

€ 2.950,-* O
C
C
A
S
I
O
N

* RIJKLAARPRIJS!

Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken

VAKANTIE?
Leesboek, kleding, bekers, kampeerspullen, sportartikelen en meer…
Vindt u bij xopx!
Zin om ons te helpen? Voor meer info mag je mailen
naar: stichtingxopx@hotmail.nl of kom langs!

RIJKSWEG 127 • 072 5325962

> Nieuwe APK
> Onderhoud
> Benodigde reparaties/vervangingen
> Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
> Poetsen
> 30 euro brandstof
> Tenaamstellen
> Uitgebreide garantie ( > 4500 euro)

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

KENNEMERSTRAATWEG 189 1851 BE HEILOO
T 072 5331818 | info@toyota-heiloo.nl | www.toyota-heiloo.nl

BOUWMA
BOUWMARKT
ARKT
Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

Tussen Limmen en Heiloo • stichtingxopx.wordpress.com
NIEUWE OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur

AUTOMOBIELBEDRIJF
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.

Dag en nacht bereikbaar 072-5115238
Een zorgeloze uitvaart al vanaf € 1960,voor meer info uitvaartverzorgingduin.nl

MEELGRO
VAKKENNIS

ADVIES

SERVICE

Zomerkorting
nu

De zomer komt er
weer aan! Het
perfecte moment
voor een nieuwe
zonnebril.
Opticien
Optometrist
Contactlensspecialist
Stationsplein 24 1851 LN Heiloo
Tel: 072 533 12 75 www.zonneveldoptiek.nl
Gratis parkeren in de parkeergarage

%
10
op alle
zonnebrillen

Potgrond

30 liter + 25% extra inhoud. Per stuk € 3,19 ltr. 0.08

5 halen, 4 betalen!

€ 15,95
Tuinaarde

€ 12,50

30 liter + 25% extra inhoud. Per stuk € 1,99 ltr. 0.05

5 halen, 4 betalen!

€ 9,95

€ 7,95

Maatlat 9 1906BL Limmen
072-- 5051788
072
www.meelgro.nl
bouwmarkt@meelgro.nl
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Vervolg van de voorpagina:

Aan de lijn met Dennis te Riele,
organisator Culinair Heiloo
De vijfde editie, wat kunnen
bezoekers verwachten?
“In grote lijnen is deze editie hetzelfde als de voorgaande jaren,”
aldus Dennis. “Nu we het voor de
vijfde keer organiseren weten we
inmiddels wel dat het goed aanslaat.
En zoals eerder gezegd, wat goed
is, hoef je niet te veranderen. Ieder
jaar proberen we het wel iets anders
te doen qua aankleding, maar de
opzet is in principe dus hetzelfde.
Wel kan de bezoeker nog meer
culinaire diversiteit in gerechten
verwachten. En dit jaar hebben we
niet alleen op zondag- maar ook op
zaterdagmiddag kinderactiviteiten
en een kindermenu. Het aanbod van
deelnemers is ruimer geworden,
met nieuwkomers als restaurant De
Kamer, Miss Bean en The Dutchef
voor fenomenale bbq-gerechten.”
Beschrijf Culinair Heiloo eens
in een paar woorden?
“Culinair Heiloo staat voor mij
voor gezelligheid en culinair genieten op een laagdrempelige manier.
De toegang is gratis en iedereen is
welkom, van jong tot oud. Als ik zie
hoe hartelijk ik word ontvangen als
ik bij de sponsors en deelnemers
langsga tijdens de voorbereiding,
dat maak ik elders ook wel anders
mee. Maar juist dat maakt het voor

mij zo leuk om het te organiseren.
Iedereen is enthousiast en Culinair
Heiloo heeft een groot draagvlak in
het dorp. Dat maakt het extra leuk!”

binding in het dorp, levert Culinair
Heiloo ook een financiële bijdrage
aan de Verhalenkamer op Landgoed
Willibrordus.

Kortom, Culinair Heiloo (14, 15
& 16 juni) is zeker een bezoekje
waard. Naast gezelligheid en ver-

Tekst: Linda van Rozendaal

© Op de teksten, de foto's en het ontwerp
van Uitkijkpost rust copyright. Niets mag
op welke wijze dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden zonder toestemming van
de uitgever.
Het weekblad Uitkijkpost wordt
geproduceerd op een waterloos
offset rotatiepers, de milieuvriendelijke druktechniek

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.

1. Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in Weesp en opgegroeid in Bussum. Achter ons
huis was een braakliggend stukje grond van 100 x 100 meter. Hutten bouwen, kuilen graven en fikkie stoken tot iemand de brandweer belt omdat het uit de hand loopt…
Het wordt gezellig genieten tijdens Culinair Heiloo. Aangeleverde foto

HEILOO – Stationscentrum
Heiloo zoekt een Grillmeister.
Mannen die denken goed te kunnen barbecueën kunnen zich
opgeven voor de grillwedstrijd
op zaterdag 8 juni van 12.00 16.00 uur op het Stationsplein.
Juni is de aftrap van het bbqseizoen! Bij goed weer steekt
Nederland massaal de grill aan.
Eten van de barbecue is natuurlijk
extra lekker. Zeker met de hedendaagse technieken is het niet alleen
smullen van vlees en vis, maar
ook groente wordt gegaard op het
smeulende vuur. Maar wist u dat
barbecueën een vak apart is? Onze
grillmeister verwelkomt u graag
op 8 juni om u te informeren, maar
u kunt ook meedoen, kijken of
gewoon proeven.
Gratis meegrillen
Iedereen is welkom om mee te
doen met deze grillwedstrijd. De
deelnemers krijgen een heuse mystery box en moeten aan de hand
daarvan een lekker barbecuege-

recht klaarmaken. Door een deskundige jury wordt uit alle deelnemers de enige echte Grillmeister
van Heiloo gekozen. Voor de toeschouwers van de wedstrijd en
voor de bezoekers van het winkelcentrum zijn er natuurlijk heerlijke
hapjes van de barbecue te proeven
en krijgt men tips en trics over het
gebruik van de barbecue en hoe
men het beste resultaat verkrijgt.
Zorg dat u op tijd bent, want de
eerste zes deelnemers staan gegarandeerd aan de grill. Het wordt
een middag om de vingers bij af te
likken.
Stationscentrum Heiloo is een
sfeervol onoverdekt centrum met
een gevarieerd brancheaanbod. Een
fijn centrum om te funshoppen bij
mooie boetiekjes en versspeciaalzaken. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij Vomar. Even
relaxen tijdens het shoppen kan bij
de sfeervolle horeca met een lekkere kop koffie of lunch. Neem gerust
de tijd want u kunt de eerste twee
uur gratis parkeren.

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

Volg de Uitkijkpost ook op

2. Waarvoor wil je vechten?
Wij mensen hebben onze aarde veroverd, maar deze eigenschap
helpt ons niet meer. Er is maar één aarde. Nu moeten we andere
kwaliteiten inzetten. Leefbaar alleen is veel te mager. Biodiversiteit
en energievoorziening zijn superbelangrijk. Met mijn voorzitterschap van Heiloo Energie wil ik duurzame energievoorziening
verder vooruithelpen.
3. Wat is voor jou geluk?
Met familie en vrienden samen zijn, horen hoe het met iedereen is
en zien hoe de geschiedenis wordt overgenomen door de volgende
generatie.
4. Wat is jouw ‘guilty pleasure’?
Aan het eind van de dag drink ik een glaasje rode wijn om tot rust
te komen voor het slapengaan. Ongezond, inderdaad…
5. Persoonlijke vraag van Wilma Eerenstein:
“Hoe is het naar jouw mening gesteld met de verduurzaming
van Heiloo?”
Ik zie een versnelling: steeds meer zonnepanelen en isolatie.
Verder hebben bewoners van Heiloo en omliggende gemeenten
meer dan 1/3 van windmolen Boekel gekocht. Ook is er steeds
meer belangstelling voor informatieavonden van Heiloo Energie.
En zeker ook van ondernemers die steeds meer duurzame energie
gebruiken. Maar we zijn er nog lang niet. Al hebben we nog zeker
tijd om helemaal om te gaan, er zal nog veel moeten gebeuren. Ik
heb er alle vertrouwen in dat het kan en gaat lukken. Schouders
eronder, zou ik ons toewensen!
Ik geef de tien vragen door aan Nienke Beenhakker.
Mijn persoonlijke vraag aan Nienke is:
“Wat is voor jou de verbinding tussen je studie en werken bij
Ekoplaza?”

Bent u benieuwd naar de rest van deze ‘Tien vragen aan...’? Lees dan verder
op www.uitkijkpost.nl onder het kopje ‘Rubrieken’.

Uitslag verkiezingen Europees Parlement

PvdA grootste in Heiloo

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

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

Bart
Hoogcarspel
Al jarenlang verschijnt in Uitkijkpost de rubriek ‘Tien vragen aan...’
De redactie vindt het nu de hoogste tijd om deze populaire rubriek in een
iets ander jasje te steken. De ‘Tien vragen aan...’ nieuwe stijl dus. Waar
het in de rubriek om gaat, blijft onveranderd: iemand een beetje beter
leren kennen, want iedereen heeft een persoonlijk verhaal te vertellen.
Vanaf nu kunnen de ‘deelnemers’ kiezen uit zo’n twintig vragen, waardoor niet steeds dezelfde vragen beantwoord hoeven worden. Daarnaast
verschijnen vanaf nu nog vijf vragen in de krant, de rest van de vragen
staat op onze website www.uitkijkpost.nl.

Ben jij de grillking
van Heiloo?
Uitkijkpost verschijnt op woensdag
huis-aan-huis in een oplage van 18.500
exemplaren in Heiloo, Limmen, EgmondBinnen en Egmond aan den Hoef.

10
vragen
aan...

HEILOO - Tijdens de verkiezingen voor het Europees
Parlement op donderdag 23
mei jongstleden, is de PvdA als
grootste partij uit de bus gekomen.

Word jij de Grillmeister dit barbequeseizoen?

Foto: Pixabay

Het opkomstpercentage donderdag was 53,7%, er werden 10.061
stemmen uitgebracht. 2.386 stemmen gingen naar PvdA. 1.897
stemmen waren er voor VVD.
GroenLinks eindigde met 1.157

stemmen op een derde plek. Daarna
volgden
respectievelijk
CDA,
Forum voor Democratie, D66, Partij
voor de Dieren en 50Plus.
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Zaterdag
15 juni

Goedgekeurd
door de

BUREAU
ALDOENDE

Wedstrijd
buikglijden

OPEN
OPE
N JUNIOREN
TOERNOOI




Zaterdag
15 juni

14 / 15 / 16 juni

Supergave
tennis/padel clinic
van het
Trainerscollectief

Zondag
16 juni

bbq

voor alle
deelnemers
* Bij inschrijgeld inbegrepen

Categorieën:
Rood - Oranje
JE Groen
ME Groen
GD Groen
JD Groen
MD Groen

JE
ME
GD
JD
MD

10-12
10-12
10-12
10-12
10-12

JE
ME
GD
JD
MD

10-14
10-14
10-14
10-14
10-14

JE
ME
GD
JD
MD

11-17
11-17
11-17
11-17
11-17

Inschrijven: www.toernooi.nl
Sluitingsdatum inschrijving: 9 Juni
Locatie: TC Heiloo United
E-mail: jeugdtchu@gmail.com
Bondsgedelegeerde: L. Plokkaar
Toernooileider: A. Oosters
De Dors 1 - 1852 RG Heiloo
Tel: 072-5332377

bureaualdoende.nl

4

UITKIJKPOST

bedrijf
belicht

29 MEI 2019

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.

Vereniging Heiloo Energie roept
energiecoach in het leven
HEILOO – Sinds kort kunnen
inwoners van Heiloo met al hun
vragen over het verduurzamen
van hun woning terecht bij een
van de tien energiecoaches.
De energiecoaches zijn onderdeel van Heiloo Energie. Zij kunnen inwoners van Heiloo helpen
en enthousiasmeren bij het nemen
van de juiste beslissingen om hun
woning te verduurzamen. Een energiecoach dient als vraagbaak en
helpt bij de eerste stap of de vervolgstappen voor het verduurzamen
van de woning. De energiecoach
richt zich uitsluitend op het belang
en de wensen van de bewoner.
Op aanvraag komen twee energiecoaches op het woonadres
langs; de ene voert het gesprek, de
andere luistert en noteert. Tijdens
het gesprek wordt gekeken naar de
wensen van de inwoner met betrekking tot energiebesparing en comfort. De energiecoach stelt vragen
en geeft vooral voor- en nadelen aan
van de mogelijke oplossingen. Die
kunnen variëren van eenvoudige
ingrepen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden tot meer
omvattende zaken voor de langere

V.l.n.r. achter: Therese Bielfeldt, Renate van Keulen en Nadine Witte.
Voor: Manon Klaphake (l) en Patricia Wijker (r).
Aangeleverde foto

Zonvaart Reizen
Winkelhof ‘t Loo 19, 1851 HT Heiloo, telefoon: 0880 - 660 811.
E-mail: heiloo@zonvaart.nl, website: www.zonvaart.nl.
HEILOO - Legio mensen boeken hun reizen tegenwoordig voornamelijk
via internet. Toch is het fysieke reisbureau nog altijd niet weg te denken. Voor wie geheel naar eigen wensen, van a tot z geregeld en daarmee
zorgeloos op reis wil, is een persoonlijk bezoek aan het reisbureau het
devies. Zonvaart Reizen helpt iedereen met het verwezenlijken van alle
denkbare vakantiewensen. Op persoonlijke, vakkundige en bevlogen
wijze.
De provincie Noord-Holland telt niet minder dan twaalf vestigingen van Zonvaart
Reizen. Renate van Keulen, al vele jaren een bekend gezicht van Zonvaart Reizen
en sinds een half jaar manager van kantoor Heiloo, zag de reiswereld de afgelopen jaren nogal veranderen. “Met de razendsnelle ontwikkelingen op de digitale
snelweg is de wereld voor iedereen aanzienlijk vergroot. Je kunt het zo gek niet
bedenken, of wij kunnen het regelen. Van een korte stedentrip tot compleet verzorgde, wekenlange rondreis met alles erop en eraan.”
Unieke reizen
Naast alles wat met behulp van moderne digitale technieken realiseerbaar is,
zorgt tevens een andere recente ontwikkeling voor gegarandeerd reisplezier. En
wel Zonvaart Destinations, dat direct contact voert met lokale agenten in alle
windstreken. “Hiermee kunnen wij de meest unieke reizen samenstellen, volledig naar de wensen van de klant in vrijwel alle uithoeken van de wereld. Was
een bepaalde bestemming pakweg vijftien jaar terug onhaalbaar als die niet in
een reisgids stond, nu valt werkelijk alles te regelen. Voor ons fijn, maar zeker en
vooral voor de klant.”
Specialist in cruises
Al zijn de meeste mensen zelf superhandig met internet, toch komt menigeen er
soms zelf niet helemaal uit. Een bezoek aan het stenen reisbureau biedt dan uitkomst. Reislustigen van diverse pluimage weten de weg naar Zonvaart Reizen te
vinden, zo blijkt. “Mensen van alle leeftijden en met welk budget dan ook komen
bij ons binnenlopen om hun reiswensen te bespreken,” vervolgt Renate. “Voor
de een boeken we een stedentrip dicht bij huis, voor de ander regelen we een
complete reis naar de andere kant van de wereld. Bijvoorbeeld een campertrip
door Nieuw-Zeeland of iets dergelijks.”
Opvallend is de groeiende belangstelling voor cruisereizen, waar niet langer
louter vijftigplussers voor kiezen. “Zonvaart Reizen is onlangs uitgeroepen tot
Cruise Topagent, wat betekent dat wij gespecialiseerd zijn in compleet verzorgde cruises. Dat soort all-inclusive vakanties is ook zeer geliefd onder gezinnen.
Je stapt aan boord, beleeft dagelijks iets anders en geniet ondertussen van allerlei luxe.”
Gerust gevoel
Fijn idee wanneer vakkundige reisspecialisten voor vertrek alles tot in de puntjes regelen, waarmee je als reiziger met een gerust gevoel van huis gaat. Van visa
tot benodigde verzekeringen, maar ook autoverhuur en excursies en zelfs zaken
als vooraf stoelen reserveren en inchecken; Zonvaart Reizen regelt het. “Ook
als er onverhoopt iets speelt als vertraging of problemen met vervoer of accommodatie, dan zijn wij er voor de klant om het zo snel en goed mogelijk op te
lossen…”
De hele maand juni ontvangt iemand die een reis boekt bij Zonvaart in
Heiloo een stempelkaart voor gratis ijsjes bij ijssalon Di Fiorentina.
Tekst: Arjan Hoogvorst

5

termijn. De gemaakte notities worden verwerkt in een verslag dat de
inwoner binnen twee weken ontvangt. De financiële consequenties
van de maatregelen worden globaal
aangegeven. Voor exacte berekeningen en verificatie van maatregelen
dient de inwoner zelf een specialist

in te schakelen.
Voor het maken van een afspraak
met een energiecoach kunt u
terecht op de website van Heiloo
Energie: www.heilooenergie.nl.
Tekst: Yvonne van Stiphout

Een aantal energiecoaches. V.l.n.r.: Jaap Laurent, Eric van
Wijnbeek, Ron Poppen, Peter Leenders, coördinator energiecoaches Fred Kuijper, Jan Horio, Annette Drescher van Schooten.
Foto: STiP Fotografie

Gadjo Orkestra in Cultuurkoepel
HEILOO - Negen gipsymuzikanten zetten hun wagens neer bij
de Cultuurkoepel om daar hun
virtuoze Balkanmuziek in de
puurste vorm door de speakers
te blazen.
Zij brengen met hun muziek energie, waanzin en melancholie, vaak in
ongebruikelijke maatsoorten, maar
waar toch als heel vanzelfsprekend
op gedanst kan worden. Muziek
die wisselt tussen snelle tempi en
hartverscheurende ballads, tussen
het tragische en het extatische, tussen humor en eros. Kom genieten
van deze dans-, luister-, treur- en
feestmuziek. Zaterdag 8 juni in de
Cultuurkoepel Heiloo. Aanvang:
20.15 uur. Kaarten: € 15,- via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of bij de VVV
op Landgoed Willibrordus te Heiloo.

Gadjo Orkestra speelt virtuoze Balkanmuziek.

Foto: Rob Brakel

COLUMN
Heel Heiloo Holt

Met ieder jaar de Maalwaterrun en
de Halve Marathon van Egmond om
de hoek is het niet gek dat het in
de natuur van Heiloo krioelt van de
hardlopers. Je ziet ze in alle vormen
en maten: van sprinters in de laatste
sportmode, behangen met digitale
apparatuur en lampen, tot echtparen
op leeftijd in uniseks joggingkostuum, aangeschaft in een tijd dat ze
kleding nog degelijk vervaardigden
en het goed lang meeging. Ik probeer
zelf in de middelmatige middenmoot
bijna onzichtbaar mee te doen.

op de telefoon om de afstand en tijd
bij te houden. Ik dus ook én zonder
die koptelefoon. Dit resulteert vaak
in de volgende situatie: ik ren mij
een ongeluk, zweet druipt aan alle
kanten van mij af, mijn ademhaling
giert en ik moet mensen passeren.
Ze knikken goedkeurend en stoten
elkaar aan, zo van: kijk die eens een
prestatie leveren. Precies op het passeermoment schalt dan vanuit mijn
telefoon: ‘Afstand: 1 kilometer…’ en
zie je de mensen minachtend wegkijken. Weg eigenwaarde. Weg trots.

Het viel mij op dat de serieuze,
recreatieve hardloper dit doet met
de zogenaamde oortjes in of een
koptelefoon op. Ik probeerde het
ook eens en vond het vreselijk. Dit
deden ze vast niet voor de muziek,
maar waar dan wel voor? Ik ben
erachter gekomen. Iedereen - behalve misschien die iets oudere echtparen - rent met een hardloop-app

Nu ik toch de aandacht van de hardlopers heb wil ik nog even iets opperen. Net als mensen met oldtimers
en racefietsen groeten hardlopers
elkaar ook onderweg. Zouden wij
de groet voortaan middels een opgestoken duim of hoofdknik kunnen
doen? Dan hoef ik nooit meer een
opgewekt ‘hoi’ (of nog moeilijker:
‘goedemiddag!’) kwijlend uit te kreu-

Maartje

nen terwijl ik dan precies de ‘twee
kilometer’ uit mijn telefoon hoor
roepen. Laat mij alsjeblieft nog een
beetje eigenwaarde overhouden.
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Bedankt!

Wij bedanken al onze kiezers voor de steun
bij de Europese verkiezingen
Sociaal, daadkrachtig en met
passie voor Heiloo

www.heiloo.pvda.nl

Na het verlies van een dierbare komt er veel op u af.
Graag neem ik u de zorg uit handen zodat u in alle
rust afscheid kunt nemen. U kunt mij altijd bellen
voor een vrijblijvend gesprek.

Ik ben er
voor u.

Monuta Veerman
T 072 - 204 04 40
I www.monutaveerman.nl

FILMLIGA HEILOO
de bioscoop van Heiloo
al bijna 60 jaar

Veerman

Dorien Veerman

130x46 Adv Monuta Veerman.indd 1

26-04-19 11:00

’t Ros Beyaert
zoekt

BESTUURSLEDEN
Wil jij jouw organisatorisch talent inzetten
voor een goed doel? Dan zoeken we jou!
’t Ros Beyaert zet zich in om mensen met
een geestelijke en/of lichamelijke beperking
te laten paardrijden.
Het bestuur is op zoek naar een penningmeester en
een secretaris. Voor meer informatie neem je contact
op met Patricia Jonker (voorzitter) via 06-46600555
of mail spg.t.ros.beyaert@gmail.com

VASTENHOVEN MODE HEILOO
zoekt een oproepkracht

VERKOOPSTER DAMESMODE
met verkoopervaring, voor maximaal 24u per week.
Heb je interesse? Mail dan je CV naar
info@vastenhovenmode.nl

ode
I

Winkelcentrum ‘t Loo Heiloo 1072 5331815

’t Ros Beyaert zoekt een

PENNINGMEESTER

Informatie via 06-46600555
of mail spg.t.ros.beyaert
@gmail.com

Al sinds 2010
bezorgt
‘t Kookhuis
DE LEKKERSTE
GERECHTEN
GEWOON BIJ
JOU THUIS!
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Verse en huisgemaakte
salades, soepen, bio burgers
en nog veel meer.
Van woensdag t/m zondag
van 17.00 tot 21.00

www.kookhuislimmen.nl

T. 072-505 5186

l

Bovenstaande ﬁlms zijn onder voorbehoud.
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INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Buitenspelen bij
Kits Oonlie
HEILOO - Een van de speerpunten van Kits Oonlie is buitenspelen. Kits Oonlie vindt
het belangrijk dat alle kinderen dagelijks naar buiten gaan.
Buitenspelen is namelijk goed
voor de ontwikkeling.
Een uitdagende omgeving nodigt
de kinderen uit om op onderzoek
uit te gaan en dingen uit te proberen. Buiten zijn er weer andere
mogelijkheden dan binnen en is er
meer ruimte om vrij te bewegen.
Door te bewegen kunnen de kinderen beter risico’s inschatten en

worden ze motorisch sterker. Ook
kunnen zij bijvoorbeeld zien wat er
gebeurt met een blaadje in de wind
of zij leren hun evenwicht te bewaren door over een randje stenen
te lopen. Op alle locaties van Kits
Oonlie zijn verschillende buitenspelmaterialen te vinden zoals fietsjes,
ballen en hoepels. Ook kunnen de
kinderen in de zandbak hun fantasie
de vrije loop laten.
Wilt u meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op, 0725323576, info@kits-oonlie.nl.

7

culturele
agenda
vanHeiloo
31
mei
en

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)oordelen, afgaan op uiterlijk en een lang
en gelukkig leven.
Aanvang 31 mei 20.00 uur,
Aanvang 1 juni 15.00 en 20.00 uur

01

jun

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

08

GADJO ORKESTRA
Energieke en

jun melancholische

Gipsymuziek uit de Balkan.

Lifs, ook voor advies bij nieuwbouw

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

HEILOO - Nieuwbouw vraagt naast een juiste vloer en kleur op de muur
ook om bepaalde specifieke indelingseisen. Denk hierbij aan een lichtplan, goede akoestiek, opbergruimte, voldoende ruimte rond de eettafel
etc. Vanuit de plattegrond verwerkt Lifs interieuradvies & styling alle
wensen van de opdrachtgever in een compleet interieuradvies, inclusief
3D-tekening. Zo komt de nieuw te bouwen woning al helemaal tot leven!
Het advies geeft uitgebreide informatie over de indeling, kleuren, keuken
etc. De betreffende winkels staan erbij vermeld en stalen zijn al uitgezocht!
Interesse? www.lifs.nl of 06-11741499.

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

Aardappelen, groente,
vlees en een toetje
HEILOO - Maandag 27 mei kregen de heer A. Slegh (89) en
mevrouw E.E. Slegh-Dros (86)
bezoek van burgemeester Hans
Romeyn. Dit ter gelegenheid van
hun 65-jarig huwelijk op 25 mei.
Beiden zijn geboren op Texel.
Ook de huwelijksvoltrekking vond
daar plaats. Meneer, die van beroep
melkcontroleur was, kreeg de kans
filiaalhouder van een zuivelwinkel
te worden op Texel. Elf jaar hebben de twee echtlieden deze winkel draaiende gehouden. Fietsen is
en was een grote hobby van zowel
mevrouw als meneer. Helaas gaat
het fietsen bij mevrouw niet meer zo

soepel. Meneer Slegh fietst, samen
met een groep van 10 mensen, iedere woensdag en zaterdag nog 90-100
kilometer door de duinen.
Het echtpaar heeft 4 dochters,
waarvan de oudste 14 maanden
geleden is overleden. Ook zijn zij de
trotse oma en opa van twee kleinkinderen. En het geheim van zo’n
lang huwelijk? “Iedere avond aardappelen, groente, vlees en een toetje, daarmee wordt je oud en houdt
het huwelijk lang stand,” aldus
mevrouw Slegh.
Tekst: Yvonne van Stiphout

Bij Kits Oonlie spelen de kinderen dagelijks buiten. Aangeleverde foto

Ontdekochtend Paulus Kindcentrum

Kinderen ontdekken het verkeer
HEILOO - Op vrijdag 7 juni zet
Paulus Kindcentrum tussen
9.00-11.00 uur de deuren weer
open voor iedereen in Heiloo
en omgeving. Op dit moment is
verkeer het thema waarover van
alles ontdekt wordt door de kinderen. Er zijn allerlei leuke activiteiten voor peuters, dus neem
je kleintje vooral mee!
In het Paulus Kindcentrum stap
je de echte wereld binnen, gecreeerd door kinderen en hun begeleiders. Want echt leren doe je samen,
actief, spelend en onderzoekend,
vanuit je nieuwsgierigheid en talenten. En wat hebben de kinderen ontdekt? Dat de Paulusschool vanuit
heel Heiloo heel goed te bereiken is,
door de veilige oversteekplaatsen!
En dat je vaak sneller met de fiets
of lopend op school bent, dan bij je
vader of moeder op de achterbank
van de auto.
Ontdek het Paulus Kindcentrum!
Met onze doorgaande ontwikkelingsbegeleiding begeleiden wij de
kinderen van peuter tot puber. Met
het team van onderwijs en opvang
zorgen we dat de kinderen na groep
8 klaar zijn voor een volgende stap!

Burgemeester Hans Romeyn kwam het echtpaar Slegh-Dros feliciteren met hun 65-jarige huwelijk.
Foto: STiP Fotografie

In onze kleinschalige peutergroep vormen spelactiviteiten de
basis. Spelactiviteiten waarbij plezier in het spelen in een liefdevolle
omgeving vooropstaat. Kinderen
ontwikkelen zich daarbij in de volle
breedte en leren veel, omdat ze van
nature betrokken zijn bij het spel
dat ze spelen. Meer info op www.
depaulusschool.nl.

Spelenderwijs het verkeer ontdekken.

Aangeleverde foto’s
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Ontdek je met
ons mee tussen
9 en 11 uur?

03-07-18 12:19

www.blosse.nl
één in opvang03-07-18
en onderwijs!
12:19

Bolten ZOMERACTIE S2U EN SCHAKEL FLYER A4.indd 1

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!
Je vindt ons in Akersloot, De Rijp, Egmond aan den Hoef, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen,
Schermerhorn, Tuitjenhorn, Waarland, Warmenhuizen, Westbeemster en Zuidschermer.

U KUNT NU OOK ONLINE BESTELLEN VIA WWW.RADIOBAKKER.NL

Bolten ZOMERACTIE S2U EN SCHAKEL FLYER A4.indd 1

03-07-18 12:19

HEMELVAARTSDAG
DONDERDAG
30 MEI
GEOPEND VAN
10.00 - 17.00

AEG wasautomaat

8Kg belading,
energieklasse A+

€ 699,- nu € 599,-

€ 699,nu € 599,-

€ 50,- retour via AEG

Na retour
€ 549,-

Hisense 43A6500

Philips 55OLED803

Ultra HD, Wi-Fi smart TV
Ziggo CI+ gecertificeerd
O.a. YouTube en Netflix

Ultra HD, OLED,
Ambilight. Ook leverbaar
in 65” nu € 2399,-

€ 1999,nu € 1699,-

Leverbaar in
verschillende maten

Kijk voor meer aanbiedingen
op onze website:
www.radiobakker.nl

Na retour
€ 449,-

NIEUW!
Loewe Bild 2.43

43” 109 cm Ultra HD, Wi-Fi smart tv 20watt soundbar
ingebouwd. Incl. radio/internetradio

Nieuw € 1499,-

nu € 1299,-

Ook leverbaar in 2.55 OLED nu € 2499,-

NIEUW!

55” Ultra HD, Smart TV
Met ingebouwde KPN
decoder 55” vanaf
nu leverbaar

€ 749,-

.

€ 499,- nu
€ 50,- retour

Gratis 5 jaar garantie. Leverbaar in meerdere formaten

NIEUW!
Samsung
UE55RU7170

AEG Warmtepompdroger

8Kg belading, 1600 tpm.
Energieklasse A+++

Panasonic TX43GXW904
Nieuwe toplijn van Panasonic, 4K
1.600 Hz BMR, HCX Processor
Leverbaar in 43”, 49” 55” en 65”
Vanaf nu leverbaar

43” 109cm

€ 899,-

* Alleen
bij ons:
gratis
thuisbezorgd
en gratis
installatie!

Radio Bakker Heiloo
Kennemerstraatweg 255, 1851 NA Heiloo, 072-5330262, www.radiobakker.nl
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Ondergrondse containers voor
incontinentiemateriaal

Di Fiorentina in top 5 beste ijssalons van Nederland

HEILOO – Volgens het nieuwe grondstoffenplan gaat de
gemeente Heiloo op vijf centrale
locaties ondergrondse containers plaatsen, speciaal voor luiers en incontinentiemateriaal.
Nu worden luiers en incontinentiemateriaal nog gewoon in de
grijze container gedeponeerd. In het
nieuwe grondstoffenplan komt de
gemeente met een geheel nieuwe
extra voorziening. Inwoners die
luiers en incontinentiemateriaal
gebruiken kunnen dat in de toekomst zonder extra kosten kwijt
in de speciale ondergrondse containers. Jonge gezinnen mogen op
aanvraag gebruikmaken van deze
voorzieningen. Echter, mensen die
incontinent zijn en dat materiaal
kwijt willen zullen eerst langs de
apotheek moeten voor een brief.
De huisarts is ook een optie, die zal
dan een verklaring moeten afgeven.
Deze brief of verklaring moet vervolgens aan de gemeente worden
overlegd. Pas na goedkeuring van
de gemeente krijgt de inwoner toestemming om het materiaal in de
container te werpen.

riaal willen afvoeren, geldt 60 kosteloze inworpen per jaar in een ondergrondse container.

mensen kunnen het ook thuis
blijven weggooien zoals ze nu
gewend zijn. Dan kunnen ze zonder kosten 10 keer hun afvalcontainer buitenzetten; flatbewoners
kunnen 60 keer zonder kosten de
ondergrondse container gebruiken. Zo voorkomen we extra kosten voor mensen die incontinentiemateriaal gebruiken. Er is dan
ook geen sprake van dat ze hulp
zouden moeten inroepen om dit
soort afval verder weg te brengen.

Een interessante ontwikkeling.
Mensen die dit soort materiaal
gebruiken zijn vaak niet meer in
staat naar een verder gelegen ondergrondse container te lopen. Is het
dan de bedoeling van de gemeente
dat aan de buren gevraagd gaat worden of zij even de incontinentiematerialen weg willen brengen, of de
mantelzorger? Mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg zullen de hulp
van de verzorger of huishoudelijke
hulp nodig hebben om het materiaal
weg te brengen. Maar de vraag is of
dat mag. En wat als de inwoner de
kosten van het extra legen van de
grijze container niet kan betalen?
Ook de privacy van de incontinente
inwoner komt in het geding. Wie wil
nu te koop lopen met het feit dat hij
of zij incontinent is? Vaak schamen
deze mensen zich hiervoor.

De medische indicatie is bedoeld
om misbruik tegen te gaan. We
gaan in overleg met de gebruikers
een manier uitwerken om dit zo
discreet mogelijk te regelen.
Luiers vormen 10% van het
restafval. Door de speciale
ondergrondse containers kunnen
gezinnen met babyluiers dit afval
zonder extra kosten snel kwijt.
Bovendien is het in de toekomst
mogelijk luiers als grondstof te
verwerken en dat is goed voor het
milieu.

Het kan toch niet zo zijn dat de
gemeente voor deze problematiek
haar ogen sluit?

Maximaal afval scheiden blijft
onze inzet. Daarbij leveren we
maatwerk aan mensen in bijzondere omstandigheden.

Tekst: Yvonne van Stiphout

HEILOO - Voor het tweede achtereenvolgende jaar is ijssalon
Di Fiorentina uit Heiloo terug te vinden in de top 5 van beste
ijssalons van Nederland. In de lekkerste ijslijst van Nederland
staat ‘Difi’, zoals de ijssalon in Heiloo vaak wordt genoemd, op
een mooie vijfde plek. “Wat ons opvalt is dat hier eigenlijk altijd
een rij staat, ook bij wat kouder weer. De klassiekers pistache en
stracciatella zijn van hoog niveau, maar ook de ‘bijzondere smaken’ zijn heerlijk,” aldus de website vijfbeste.nl.
Aangeleverde foto

Inwoners met incontinentiemateriaal die liever geen gebruikmaken van de speciale ondergrondse
containers kunnen in plaats daarvan ook financieel gecompenseerd
worden. Dit houdt in dat zij tien
keer per jaar kosteloos hun restafval in de minicontainer kunnen
aanbieden.
Voor bewoners van hoogbouw
die luiers en / of incontinentiemate-

Loop jij met ons mee?
HEILOO - Van 1 t/m 7 september is het weer de KWFcollecteweek. In deze week
lopen we met vrijwilligers langs
alle deuren van Heiloo om
zoveel mogelijk geld op te halen
voor onderzoek naar kanker.
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe
collectanten! Dus wil jij je steentje
bijdragen door in een van onze wijken te helpen en ongeveer 2 à 3 uur
in die week te collecteren? Meld je
dan nu aan!
Heb je liever een coördinerende
rol? Wij staan nog te springen om
nieuwe wijkhoofden! Als wijkhoofd

leid je alles in goede banen in de
aanloop naar deze week. Je zorgt
dat alle collectanten hun informatie en spullen hebben en je bent het
aanspreekpunt voor vragen van de
collectanten.
Aarzel niet en kom nu in actie!
Meld je aan via kwfheiloo@gmail.
com. Wil je liever eerst meer informatie? Stuur een mail met je contactgegevens en dan nemen we met
je op!
Zien we je snel? Met vriendelijke
groet, Marion de Bake, Kim Tam,
Benjamin Tam.

9

Reactie van de gemeente:
De speciale containers voor luiers
en incontinentiemateriaal zetten we neer als voorziening voor
met name babyluiers. Mensen
met incontinentiemateriaal kunnen daar eveneens gebruik van
maken, maar dat hoeft niet. Deze

Witte Kerk Heiloo op woensdagen
te bezichtigen
HEILOO - Vanaf woensdag 5
juni opent de Witte Kerk iedere
week de deuren voor de zomerse
concertenreeks en bezichtigingen. Tussen 11.00 uur en 16.00
uur zijn bezoekers van harte
welkom om de kerk te bekijken.

beknopte geschiedenis van de
Witte Kerk klaar in het Nederlands,
Engels, Frans en Duits. Meer informatie is te vinden op de website

www.wittekerk-heiloo.nl of in het
boek van Jaap de Graaf ‘Meer dan
1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’.

Gerard Leegwater speelt op 5 juni
en 28 augustus van 12.00 tot 13.00
uur op het grote kerkorgel en het
authentieke kabinetorgel. Op de
andere woensdagen zijn er op hetzelfde tijdstip diverse optredens.
De Witte Kerk is een prachtig
monument in het centrum van
Heiloo. Binnen zijn een aantal bijzondere dingen te zien, zoals de
kapitelen uit de Gotische tijd en
de kansel uit de tweede helft van
de 17e eeuw, met een dooptuin
en koperen lezenaars. Deze lezenaars zijn net als de kroonluchters gemaakt door Gerrit Goutier
omstreeks 1750/1751. Vanaf de
kerkvloer biedt het tongewelf en
de houten balkstructuur uit de 17e
eeuw een prachtige aanblik.
Voor de bezoekers ligt een

De Witte Kerk is een prachtig monument.
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Bel donderdag tot 12.00 uur:
KWF zoekt nieuwe collectanten.
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MONDAY’
SUPER TUESDAY
met slagroom

€e19,95
20,95

kaasfondue & kopje soep

MENUPRIJS

e19,95

MAGIC
MONDAY
4-GANGEN
MENU

kaasfondue & kopje soep

€e19,95
20,95

7 Ydagen
in de week
geopend
vanaf 17.00 uur
oghur
met|€
saus
van bockbier
4.75
€ 20.95
eendenborst
t-hon Gebakken
ing-w
Bel ons voor
reserveringen
Heerenweg 138B Heiloo
Lagelaan 8, Heiloo Tel: 072 –Lagelaan
505 14 238, Heiloo
brasserie-intgroen.nl
alnoo
tijs
Tel: 072 – 505 14 23 brasserie-intgroen.nl
€ 16.95
072
532
19
33
|
www.tumi.nl
	
  
meTel.
MENUPRIJS
t sla met saus
van bockbier
€ 4.7
5
M ENU

SUPERNIEUW!!!
TUESDAY

SUPER TUESDAY

groom

***

€ 20.95
€ 16.95

Yoghurt-honing-walnootijs

4-gangen
e19,95

	
  
	
  

MENU SYMPATHIEK
PRIJS

€ 20
.95
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met brood

	
  

16.95
	
   	
   	
  €
Gebakken knoflook
champignons
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Gebakken knoflook champignons

*** 	
  

MAGIC
MONDAY
4-gangen

kaasfondue & kopje soep

e19,95
e19,95

met slagroom

	
  
Yoghurt-honing-walnootijs
€ 4.75
	
  
	
  
met slagroom
	
  
MENUPRIJS

Selectie van voorjaarsgerechtjes
	
  
€ 20.95
€***
4.75
Duo van kalfsbiefstuk en
kalfssukade
	
  
MENUPRIJS
	
  
met asperges en mosterdjus
€ 20.95 	
  
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

NIEUW!!!
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep

e19,95

KUNSTPARADE
Heiloo
2019

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

WEEKAANBIEDING
MEENEMEN

MAALTIJDSALADE
CARPACCIO € 14,50
wordt geserveerd met friet,
stokbrood en kruidenboter.

NIEUWE
MENU

KAART

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

- 8 JUNI -

GADJO ORKESTRA

28 - 29 - 30
juni

vindt de jaarlijkse Kunstparade Heiloo plaats met meer
dan 100 deelnemende kunstenaars en muzikanten op ruim
20 locaties in Heiloo.
Kunstparade Heiloo, dat is gratis genieten van heel veel
beeldende kunst op de mooiste plekken in het dorp en bij
diverse kunstenaars thuis.
Voor het complete overzicht, zie;

www.kunstparadeheiloo.nl
Afbeelding:
Art by ML

www.ambiance.nl/zonluik

Bezoek onze
inspirerende
showroom!

Het grote
genieten
begint bij de grootste
zonweringspecialist
van Nederland

CULTUURKOEPEL HEILOO

 Zonwering
 Markiezen
 Raamdecoratie
 Rolluiken
 Garagedeuren
Openingstijden: ma gesloten,
di t/m vr 10:00 -17:00 en za 10:00-15:00

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

Mededelingen
- Krommelaan/Haagbeuk/
Vennewatersweg/Nicolaas

GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein 1

Ontvangen aanvragen

Blokkerlaan (Zuiderloo fase 2B),

Postbus 1, 1850 AA Heiloo

- De Biender 19, plaatsen dakkapel

t 072 535 66 66, info@heiloo.nl
whatsapp 06 821 735 46
www.heiloo.nl
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Bezwaar maken

Kent u iemand die een

Als een besluit rechtstreeks gevol-

lintje verdient?

gen voor u heeft, kunt u hiertegen
bezwaar maken. Dit doet u in een

bouwen 49 woningen en aanleggen

Bijna iedereen kan deze vraag waar-

brief binnen zes weken nadat het

(achterdakvlak), ontvangstdatum

uitwegen, ontvangstdatum 20 mei

schijnlijk wel met ‘ja’ beantwoorden.

besluit is verzonden. In dit bezwaar-

22 mei 2019 (WABO1900902);

2019 (WABO1900891);

Want overal in Nederland zetten men-

schrift zet u uw naam, adres en

sen zich in voor vele doelen. Vaak zon-

handtekening, datum, omschrijving

- De Loet 11, plaatsen scootersafe

- Westerweg 101, vergroten woning

naast fietsenstalling woongebouw,

(erker), ontvangstdatum 17 mei 2019

der eigen belang, in alle bescheiden-

van het besluit en reden waarom u

Openingstijden

ontvangstdatum 20 mei 2019

(WABO1900870)

heid. En dat zijn nu precies mensen

het niet eens bent met het besluit.

ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur

(WABO1900883);

die in aanmerking kunnen komen voor

Het bezwaarschrift stuurt u naar

Verleende vergunningen

een Koninklijke onderscheiding. Kent

degene die het besluit heeft geno-

- Melcolaan 21, verplaatsen uitweg,

u ook iemand in uw omgeving die een

men: burgemeester of burgemeester

lintje verdient? Dan kunt u die persoon

en wethouders, Postbus 1, 1850 AA

voordragen. Meer informatie staat op

Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst

onze website onder nieuws.

over het besluit. U kunt de besluiten

maandagavond 18.00 - 20.00 uur
Op andere tijden na afspraak.

- Ewislaan 12, plaatsen dakkapel
(achterdakvlak), ontvangstdatum
20 mei 2019 (WABO1900887);
- Ewislaan 14, plaatsen dakkapel

20 mei 2019 (WABO1900606);
- Molenweg 8, plaatsen

BEHEER OPENBARE RUIMTE

(achterdakvlak), ontvangstdatum

dakkapel (voordakvlak), 20 mei 2019

AFVALBRENGPLAATS

20 mei 2019 (WABO1900888);

(WABO1900742);

Rosendaal 2, Postbus 1,

- Havercamplaan 17, aanleggen

vinden op officielebekendmakingen.

- Spillaan 6, verbreden uit-

nl/gemeenteblad

1850 AA Heiloo

verhardingsstrook naast rijbaan,

weg, verzonden 22 mei 2019,

Gesloten op Hemelvaartsdag en

t 072 535 66 66

ontvangstdatum 17 mei 2019

(WABO1900640);

Pinkstermaandag

(WABO1900874);
Openingstijden

- Havercamplaan 29, plaatsen dakka-

Vragen om schorsing

- Vrieswijk 197, aanleggen

Een bezwaarschrift heeft geen schor-

uitweg, verzonden 22 mei 2019

Op donderdag 30 mei Hemelvaarts-

sende werking. Het besluit blijft van

(WABO1900624);

dag) en maandag 10 juni (tweede

kracht. Bij een spoedeisend belang

Pinksterdag) zijn al onze diensten in

kunt u een voorlopige voorziening

U kunt tegen deze besluiten bezwaar

het gemeentehuis en afvalbrengstation

(schorsing) aanvragen bij de voor-

KDV Teddybeer (wijzigen van peu-

maken. Zie hiervoor de tekst “Bezwaar

gesloten. Check de afval-app voor de

zieningenrechter van de rechtbank

teropvang naar kinderdagverblijf met

maken”.

juiste dagen waarop het afval wordt

Noord-Holland, sector Bestuursrecht,

opgehaald.

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

ma t/m vrij 08.30 - 15.45 uur

pel (achterdakvlak), ontvangstdatum

zaterdag 09.00 - 13.00 uur

17 mei 2019 (WABO1900868);
- Holleweg 149a, brandveilig gebruik

slaapfunctie), ontvangstdatum
22 mei 2019 (WABO1900907);

Hiervoor betaalt u griffierecht.

Ondernemers
en instellingen opgelet:
Meldt voor 1 juli energiebesparende maatregelen bij eLoket Rijk
Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende
maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit
is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij.
Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren
welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U kunt uw rapportage indienen via het eLoket op de website van RVO.

Heeft u vragen? Bel meteen!!

Volg ons op

trefpunt agenda
Rol-Vierdaagse
Dat is echt leuk! De rol-vierdaagse Heiloo,
van 11 t/m 14 juni, de start is elke dag om
13.30 uur vanaf het Trefpunt. Er zijn wandelingen uitgezet speciaal voor mensen
met een rollator of rolstoel. Samen lopen
we elke dag maximaal 2 kilometer. Na
aﬂoop krijgt u een leuke herinnering. Ook
de Via Gladiola zal natuurlijk niet ontbreken. Deelnameprijs € 5. Familie, mantelzorgers en vrijwilligers die het leuk vinden
om de deelnemers te begeleiden zijn van
harte welkom. Zij betalen € 2,50.
Varen door de Leidse grachten
Leiden is de Stad van de Ontdekkingen.
De beste manier om de binnenstad te
bekijken is via een rondvaartboot. Zondag
16 juni vertrekken we om 13.00 uur met
een touringcar Deelnameprijs € 40 inclusief rondvaart en koﬃe met gebak.

Vogel schilderen met olieverf
Tijdens deze korte cursus leert u in twee
dagdelen een vogel realistisch te schilderen. Er wordt gewerkt met olieverf op een
klein paneel. Daarbij komen de diverse
schildertechnieken aan bod. Dinsdag 4 en
11 juni van 14.00 tot 16.00 uur. Deelnameprijs € 30 plus € 15 materiaalkosten.
Klaverjassen in de zomer
Iedere donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
in mei tot en met augustus.
Kosten € 2 inclusief een kopje koﬃe/ thee.
Vantevoren aanmelden niet nodig.
Meer informatie via telefoon 5331297.
Biljarten in de zomer
Van mei tot en met augustus op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. In onze ruime
biljartzaal staan zes biljarts.
Via een biljartklok kunt u voor € 0,50 dertig
minuten spelen. Meer informatie via telefoon 5331297.

Bridgen in de zomer
Van 3 mei t/m 30 augustus op maandag
en vrijdag van 13:30 tot 16:30 uur. Er zijn
meerdere lijnen, bedoeld om spelers van
ongeveer gelijke sterkte aan een tafel te
krijgen.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, neem
contact op met Matthijs de Moel,
telefoon (06) 48133158 of
via bridgegroeptrefpunt@gmail.com
Zomerse barbecue
Zaterdag 1 juni van 16.00 tot 20.00 uur
organiseren wij een zomerse barbecue bij
het Trefpunt, inclusief loterij en muzikale
begeleiding van Henk Vasbinder.
Deelnameprijs € 7,50.
MetGezel Pinksterlunch
Gezellige lunch op pinkstermaandag 10
juni van 12.30 tot 14.00 uur met MetGezel (voorheen Gezelschapsbank). Diverse
broodsoorten met beleg en salades, soep,

een kroket, (karne)melk, koﬃe en thee.
Deelnameprijs € 10. Meld u tijdig aan.
Museumgroep MetGezel
Woensdag 26 juni gaat de museumgroep
van MetGezel naar het Zuiderzee Museum
in Enkhuizen. Meer informatie volgt nog.
Italiaans diner in het Trefpunt
Vrijdag 7 juni verzorgt Pizzeria Dolomiti
een Italiaans diner in het Trefpunt. Het
menu bestaat uit een trio antipasti, pizzapunten naar keuze, lasagne en een gemengde salade. Met een ijsje als toetje.
Kosten € 19,50. Reserveer snel uw plaats.
Van Bach tot de blues
Zondag 9 juni bent u vanaf 11.00 uur
van harte welkom in het Trefpunt, waar
Erik Nap u weer laat genieten van een
gevarieerd muziekprogramma. Entree gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Uitstapjes met de Trefpunt Express
Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
• Zwerftocht door de Schermer
en Beemster, donderdag 6 juni
• Lunch bij Johanna’s Hof,
donderdag 13 juni
• Groensafari Heiloo, donderdag 20 juni.
• Lunch Havenrijk Uitgeest, vrijdag 21 juni
• Stranduitje Zandvoort,
donderdag 27 juni
Het programma van juni ligt nu voor u
gereed bij de receptie van het Trefpunt.

ABRAHAM DU BOIS-HOF 2
HEILOO, 072-5331297
WWW.TREFPUNTHEILOO.NL
INFO@TREFPUNTHEILOO.NL
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Spar Enjoy recreatie supermarkt gelegen
op camping Bakkum te Castricum zoekt:
Ben je op zoek naar een baan waarbij geen dag hetzelfde is?
En zorg je er graag voor dat de klant, de winkel met een gevuld
boodschappenmandje en een grote glimlach verlaat? Lees dan snel verder.
SPAR is de winkel voor dagelijks gemak. Nederland telt ruim 240 zelfstandige SPAR
winkels, gerund door ondernemers. Zij doen er iedere dag alles aan om het onze
klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wil jij in de vakantieperiodes hier samen
met ons aan werken? Dan zoeken we jou!

ing
Het Oud-Standm
Zomerprogra ma

Tot en met oktober kunt u elke
maandag genieten van leuke, zinvolle
en gezellige activiteiten in Theeschenkerij De Trog, Bullaan in Heiloo,
tegenover de brandweerkazerne.
Denk aan muziek, dans, kunst, high
teas, lezingen en een boekbespreking.
Het aanbod is zeer gevarieerd!

AGENDA
juni t/m oktober 2019

Film & gesprek:
De Kunst van het ouder worden
ma. 10 JUNI Zigeunerdans:
workshop & lezing
ma. 17 JUNI Bijna Vergeten Verhalen Het
bos, het duin en de moestuin
ma. 24 JUNI Kunstworkshop: Kruip in
de huid van Rembrandt
di. 04 JUNI

Oud-Standing Heiloo organiseert deze
activiteiten speciaal voor de oudere
bewoners van Heiloo en omstreken om
de warme zomermaanden een gezellige
en zinvolle invulling te geven.
ma. 01 JULI Hollandse meesters:

Mondriaan - lezing
ma. 08 JULI Hollandse meesters:
Mondriaan - workshop
ma. 15 JULI Bijna Vergeten
Verhalen – Huisvlijt: breien,
haken en stoeltjes maken
ma. 22 JULI Kunstworkshop: Kruip in de
huid van Hundertwasser
ma. 29 JULI (zie website)
Meedoen?

ma. 05 AUG. (zie website)

Wilt u meedoen aan een activiteit dan
kunt u zich aanmelden bij VVV Infor- ma. 12 AUG. Bijna Vergeten
Verhalen - Geboortes,
matiepunt Heiloo Verhalenkamer Wilbruiloften en begrafenissen
librordus. Dit is te vinden op Landgoed
Willibrordus, De Olvendijk 2 in Heiloo, ma. 19 AUG. Tutto Cinema
reis door Italië met filmmuziek
tel. 06-22795336
ma. 26 AUG. Kunstworkshop: Kruip in de
De VVV Verhalenkamer is
huid van Henri Rousseau
geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden per e-mail kan ook:
info@verhalenkamerwillibrordus.nl
Kijk voor meer informatie en het
actuele programma op
www.de-buitenkans.org. en houd de
culturele agenda in de Uitkijkpost in
de gaten.
Het Oud-Standing Zomerprogramma
wordt georganiseerd door Stichting
De Buitenkans.

Wij zijn op dit moment opzoek naar:
KASSAMEDEWERKER:
Als kassamedewerker ben je het gezicht van de winkel. Dagelijks zorg jij ervoor dat
de klanten hun boodschappen probleemloos af kunnen rekenen en met een goed
gevoel de winkel verlaten. Je staat daarnaast de klanten vriendelijk te woord en
helpt hen als dit nodig is. In de rustige uurtjes vul je de schappen en draag je bij
aan een verzorgde winkel.
VULPLOEGMEDEWERKER:
Als vulploeg medewerker draag je bij aan een goed gevulde en nette winkel.
Je vult de schappen aan en zorgt dat de winkel er altijd netjes uit ziet. Daarnaast
ben je zichtbaar voor de klant en helpt deze waar nodig op een vriendelijke manier.
DIT BEN JIJ:
- Je hebt een enthousiaste, positieve instelling en weet dit over te brengen
op de klant en collega’s
- Je bent klant- en servicegericht
- Je kunt goed samenwerken, maar ook zelfstandig functioneren
- Je bent verantwoordelijk en weet van aanpakken
- Je houdt van afwisselende werkzaamheden
DIT BIEDEN WIJ JOU
- Een informele werkomgeving in een leuk team
- Goede arbeidsvoorwaarden en een goed salaris
BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER 1 VAN DEZE FUNCTIES?
DAN HOREN WE GRAAG VAN JE!
Kom langs in de supermarkt om te solliciteren. Spar Camping Bakkum.
Zeeweg 31 te Castricium, tel. 0251-658047, sparbakkum@despar.info

ZATERDAG 8 JUNI

TEMPO 100
KEURINGSDAG

ma. 02 SEPT. Hollandse meesters:
Appel - lezing
ma. 09 SEPT. Hollandse meesters:
Appel - workshop
ma. 16 SEPT. Boekbespreking
ma. 23 SEPT. Bijna Vergeten Verhalen
ma. 30 SEPT. Kunstworkshop: Kruip in de
huid van Gustav Klimt

ma. 07 OKT.
ma. 14 OKT.
ma. 21 OKT.
ma. 28 OKT.

Salsaworkshop
Lezing De Weermannetjes
High tea met harpmuziek
Bijna Vergeten Verhalen

Het Oud-Standing Zomerprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door:

100
Tempo 100-ontheffing

In Duitsland is de maximum snelheid voor een auto-caravan
combinatie 80 km/u, tenzij men beschikt over een tempo 100ontheffing. Is die voor de aanhangwagen afgegeven en voldoet
de hele combinatie aan de gestelde eisen, dan mag men met die
combinatie 100 km/u rijden. Op zaterdag 8 juni is er een tempo
100 keuringsdag bij ACC service, uitgevoerd door het
gerenommeerde keuringsbedrijf Dekra!

Aanmelden via: www.acc-service.nl
ACC Service | Rijksweg 49B | 1906 BD Limmen | Tel: 072 - 505 18 89
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De vakantie begint met boeken

Feestelijke filmpremière ‘Noah & Julia’
HEILOO - Op maandag 3 juni
gaat de film ‘Noah & Julia’ van
de Heilooër regisseur Torsten
Colijn in première bij Vue
Alkmaar.
Het verhaal van de film is
bedacht door leerlingen van de
Heilooër basisscholen Elckerlyc,
De Zuidwester en Willibrord. De
kinderen spelen ook zelf in de film,
die onderdeel is van Workshop De
Ontdekkingsreis. We zien een geheime liefde tussen een jongen en een
meisje (gespeeld door Finn Prazsky
en Suzanne van Ginkel, beiden van
Elckerlyc) en hoe een eindeloze
vete tussen twee groepen kinderen
escaleert, terwijl de twee geliefden proberen om iedereen weer bij
elkaar te brengen.

HEILOO - De zomervakantie is hét moment om meer boeken
te lezen. Lekker ontspannen met een stapeltje spanning. We
trappen af met de Spannende Boeken Weken. Juni is dé maand
waarin veel mensen traditiegetrouw op zoek gaan naar een spannend boek voor de vakantieperiode. Ook in Bibliotheek Heiloo
krijgt de hele maand juni dit populaire genre extra aandacht.
Bibliotheek Heiloo heeft een uitgebreide collectie spannende
boeken, zoals thrillers, waargebeurde verhalen en detectives.
Sommige van deze boeken zijn ook in de vorm van een luisterboek (handig voor onderweg!) of als e-book te leen. Aangeleverde foto

Expositie in de Trog:

Dichterskring Alkmaar
en Outsiders art
HEILOO - Vanaf donderdag
30 mei tot en met zondag 25
augustus wordt door Galerie de
Buitenkans een expositie georganiseerd van de dichterskring
Alkmaar en ‘Outsiders art’ keramiek van ‘het Atelier Centrum
31’ uit Heerhugowaard in de
Trog aan de Bullaan 4 te Heiloo.
De Trog is geopend van donderdag tot en met zondagmiddag van
12.00 uur tot en met 17.00 uur. Zie
ook www.de-buitenkans.org
Dichterskring Alkmaar
De Dichterskring Alkmaar e.o. is
begin juni 1984 opgericht en bestaat
nu 35 jaar. Deze jubileumtentoonstelling laat zien dat sommige leden
zich niet alleen tot poëzie beperken,
maar ook als beeldend kunstenaar
actief zijn. Op de expositie zal de
combinatie en aansluiting met poëzie worden gezocht, zodat bezoe-

kers een veelzijdig beeld zal worden
gepresenteerd.
Meer informatie? Kijk op www.
dichterskringalkmaar.nl
Keramiekatelier Centrum 31
In het Keramiekatelier van
Centrum 31 maken gemiddeld 8
keramisten onder deskundige leiding dagelijks ambachtelijke producten van klei. Zij werken aan
zowel kunstzinnige objecten als
seriewerk (op kleine schaal). Het
werk is met de hand opgebouwd
of wordt met behulp van mallen
gemaakt. Zeker in combinatie met
het keramiek dat op speciaal verzoek worden gemaakt, is het assortiment dan ook heel gevarieerd.
Vaak wordt in thema’s gewerkt.
Het vrije werk wordt regelmatig geëxposeerd. Centrum 31 is
onderdeel van Esdégé-Reigersdaal.
Meer informatie? Kijk op www.
centrum31.st-er.nl.

Regisseur Torsten Colijn: “Het
romantische aspect in deze film
hebben de kinderen in de groep
samen bedacht. Vrij uniek; in de
tien films die ik met basisscholen
in Heiloo en omgeving heb opgenomen heb ik dit nog niet eerder
meegemaakt. In diverse groepjes
hebben de leerlingen het idee verder uitgewerkt. Ik weet nog goed
dat bij het schrijven van het verhaal
de meningen in de groep verdeeld
waren of er wel of geen zoen in zou
voorkomen. Ik vind het heel knap
hoe Suzanne, Finn en de andere kinderen hun rollen hebben neergezet.”
De opnamen voor de korte film
vonden plaats op het terrein van

openluchtzwembad Het Baafje.
Colijn: “Grappig genoeg is het einde
van de film een van de eerste dingen
die de leerlingen hebben bedacht.
Buiten filmopnamen maken is altijd
een uitdaging. Als het dan ook nog
eens in een openluchtzwembad is,
tijdens openingstijden op prachtige
zonnige dagen, en dus met heel veel
bezoekers, dan begrijp je wel voor
welke uitdagingen we stonden. Met
hulp van een van de ouders hebben
we telkens een bepaald deel van het
zwembad vrij kunnen maken voor
de opnamen. Ik ben uiteraard heel
blij met de medewerking van Het
Baafje.”

Op 3 juni, tussen 16.30 en 17.00
uur, arriveren de leerlingen als
echte filmsterren met een limousine
bij de ingang van Vue Alkmaar. Bij
de rode loper kunnen familie, vrienden en fans de filmsterren verwelkomen en is er gelegenheid voor
het maken van individuele foto’s en
groepsfoto’s.
De feestelijke première is een
publiek evenement, waarbij iedereen welkom is. Kaarten kunnen
vooraf worden gekocht via: www.
wdoic.nl/product/663933/ticketnoah-julia. Tijdelijk kan er via
dezelfde website ook een dvd van
‘Noah & Julia’ worden besteld.

Suzanne van Ginkel (links) en Finn Prazsky (rechts) spelen de
hoofdrollen in de film ‘Noah & Julia’.
Aangeleverde foto

Lentefair en Landgoeddag zeer druk bezocht

HEILOO - De Lentefair en Landgoeddag op zondag 26 mei op het terrein van Landgoed Willibrordus
was zeer druk bezocht. Er was genoeg te zien en te beleven op het terrein, waar niet alleen de lentefair veel bezoekers trok. Ook het landgoed zelf werd goed bezocht.
Aangeleverde foto

Filmliga Heiloo,
de bioscoop van Heiloo
HEILOO - De Filmliga Heiloo is
al bijna 60 jaar een succes. Dat
kan alleen maar als je qua filmkeuze geen concessies doet en
met de tijd meegaat.

In het keramiekatelier worden dagelijks ambachtelijke producten van klei gemaakt.
Aangeleverde foto
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Onze films moeten een breed
gezelschap van filmliefhebbers
aanspreken. Hierbij toetsen wij
de films aan onze uitgangspunten:
‘Het (doen) vertonen van bijzondere films, die in het algemeen niet
in reguliere bioscopen in de regio
Alkmaar en omstreken worden vertoond. De stichting tracht haar doel
onder meer te verwezenlijken door
het selecteren van films die controversieel mogen zijn en waarbij gelet
wordt op de kwaliteit van het acteren, het camerawerk, de muziek, de
filmtechniek en meer algemeen: de
artistieke waarde. Kortom: films die
je raken en waar je aan terug blijft
denken.’
Om tot een keuze te komen zien

we zelf tussen de 40 en 60 films. Die
films selecteren we uit recensies en
uit het aanbod op de Nederlandse
filmfestivals. Van al die films die we
zien houden we er 10 over, het liefst
films uit verschillende landen en
culturen en met verschillende thema’s. Kortom een gevarieerd aanbod. Het komt ook voor dat films
met geweldige kritieken door ons
niet geschikt worden bevonden. Als
je op basis van de kritieken naar de
bioscoop gaat kom je soms bedrogen uit. Dan is het wel heel handig
dat Filmliga Heiloo die keuze al
heeft gemaakt. Achteraf merken we
heel vaak dat onze filmkeuze overlapt met de jaarlijsten van de filmcritici.
Dat is dan ook een goede reden
om een abonnement te nemen. Het
zijn stuk voor stuk bijzondere en
onderhoudende films. De toppers
uit het filmhuiscircuit in een geweldige zaal in Heiloo met de meest

moderne beeld- en geluidsinstallatie. Een film op televisie kan ook
leuk zijn, maar een film op groot
scherm is toch van een andere
dimensie.
We zijn er trots op dat we 10 films
voor € 40,- aan kunnen bieden en
doen er alles aan om ons product
voor iedereen toegankelijk te laten
zijn. Onze oudere leden zijn ook
ooit ingestapt toen ze 20 of 30 jaar
waren. We zijn een jonge club op
leeftijd en zien dat naast de trouwe
leden ook een nieuwe lichting onze
films weet te waarderen. Lekker in
je eigen dorp een filmpje pakken en
na de film nog even zitten om na te
praten. Kortom een lekker avondje
uit!
Het nieuwe seizoen begint na
de zomer in september. Kijk op de
website www.filmligaheiloo.nl en
neem een abonnement. Waarom
zou je het niet doen…
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Hiermee was het eerste team van Medewerkers Plus geboren. En het is een
succes, zo vinden de betrokkenen: de
zorgvragers, familieleden, gemeente
en Medewerkers Plus zelf. Inmiddels is
een tweede team gestart.

Team-2

Onze Medewerkers Plus: voor extra huishoudelijke ondersteuning
Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor mensen met
psychische stoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en andere complexe problematiek. Hun situatie
vraagt vaak meer zorg en vaardigheden dan een basis thuishulp bieden kan. Daarom introduceert
ViVa! Zorggroep: de Medewerker Plus.

H

ulp bij het Huishouden hoort
bij de vele diensten die ViVa!
Zorggroep levert. Mensen
die tijdelijk of langdurig hulp nodig
hebben bij hun huishoudelijke taken,
kunnen dit aanvragen bij het WMOloket van de gemeente. Deze hulp kan
nodig zijn vanwege een hoge leeftijd, omdat iemand herstelt van een
operatie of ziekte of ter ondersteuning
van een overbelaste mantelzorger.

Maar soms vraagt de situatie extra
zorg. Bijvoorbeeld bij een ernstig
zieke (alleenstaande) ouder met jonge
kinderen, of bij mensen die hulp
afwijzen maar bij wie het juist nodig is.
Om die reden startte ViVa! Zorggroep
een pilot waarbij tien thuishulpmede-

werkers werden getraind om hun werk
onder deze zwaardere omstandigheden toch goed te kunnen uitvoeren.
Deze medewerkers werden benaderd
op basis van ervaring en capaciteiten waarna ze bewust kozen om zich
voor deze uitdaging te laten trainen.

Extra voldoening
‘Ons werk begint vaak met het winnen
van vertrouwen’, vertelt een Medewerker Plus van de eerste lichting. ‘Vaak
vindt men zelf niet dat er een probleem is, of men schaamt zich om dat
toe te geven. Als het dan toch lukt om
bij zo iemand de thuissituatie te verbeteren, dan geeft dat extra voldoening. Soms slaag je erin iemand iets
zelfredzamer te maken. Maar vaker,
zoals bij dementie, is dat geen optie.
Dan houd je zoveel mogelijk rekening
met de geestelijke staat van je cliënt.
Het is geen werk dat je alle dagen
moet doen, maar we zijn er goed
voor getraind. Verder wisselen we
regelmatig onze ervaringen uit tijdens
een teamoverleg en kunnen wij voor
begeleiding terecht bij het Gezicht in
de Wijk of de trainer.
Ik ben best trots dat
wij als ViVa! Zorggroep de eerste zijn
ViVa! Zorggroep
die deze vorm van
huishoudeljke hulp
kunnen bieden.’
Kwaliteit van leven

Wil jij je ook inzetten voor mensen die zorg nodig hebben? Ga naar werkenbij.vivazorggroep.nl,
mail naar solliciteren@vivazorggroep.nl of bel 088 995 80 00.

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

Geniet in de unieke Spa & Wellness met bijzondere
binnen- en buitenbaden, zoutwaterbad, zandstrand,
ligweide, natuurlijke zwemvijver, kelosauna, zoutsteensauna, wellness restaurant & meer... Dagelijks
opgietingen & klankschaalsessies Kom samen
genieten van wellness in de Beemster.
Voor reserveringen www.fortresortbeemster.nl
advpoternee.indd 2

28-3-2019 11:16:27
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Gezellig wandelen
tegen eenzaamheid
HEILOO - Gezond Natuur
Wandelen Heiloo wandelt iedere
donderdag van 10.00 tot 11.00
uur.
De eerste twee donderdagen
wordt er gestart vanaf tennisvereniging TCU aan De Dors 1
(hoek Het Maalwater). De andere
donderdagen wordt er gestart
vanaf de Bullaan, op het terrein
van Willibrordus naast de plantenkas. Er wordt gelopen in het
Heilooërbos en in recreatiegebied
Het Maalwater. De groep bestaat
uit 50-plussers. “Er zijn ook wel een
paar jongere wandelaars, maar dat
vinden we niet erg,” vertelt Simone
Liefting. Zij is vrijwilliger van de
wandelgroep en tevens natuurgids.
De groep wordt iedere donderdag
meegenomen door een van de vijf
vrijwilligers, die de route voor die
ochtend heeft bepaald. Onderweg is
er ook oog voor de natuur. Er wordt
gestopt en verteld over bijzonderheden (bloemen, paddenstoelen,
bomen etc.). Na afloop wordt er een
kopje koffie gedronken.
Gezond Natuur Wandelen Heiloo
is gestart in januari 2017. Rob van
den Berg is vrijwilliger van het eerste uur. “Toen we begonnen hadden
we geen idee hoeveel mensen er
mee zouden willen lopen. We waren
best verbaasd over de opkomst,
waaruit bleek dat er behoefte is aan
onze wandelgroep.” Voor hem staat
de groep voor gezelligheid en tegen
eenzaamheid.

De groep heeft op het moment
tussen de 15 en 30 wandelaars en er
wordt nagedacht over het splitsen
van de groep. “De eerste mensen
die meeliepen zijn mobieler geworden. Dat is een mooie gelegenheid
om met een nieuwe groep te starten,” zegt Simone. “We zijn daarom
op zoek naar een paar positief ingestelde vrijwilligers!” Vrijwilligers
kunnen via de organisatie aan
cursussen deelnemen, denk aan
natuurgids of EHBO. Er loopt
natuurlijk altijd iemand mee met
een EHBO-diploma. Wil je vrijwilliger worden? Kijk dan op de website www.gezondnatuurwandelen.
nl/organisatie/word-vrijwilliger/ of
kom een keer langs op een wandelmoment!
Lottie van Loosbroek (79) hoorde
van het bestaan van de groep op de
tennisbaan. Ze houdt er ook contacten aan over. “Het doel van de
organisatie is om mensen in beweging te krijgen. Ik loop al anderhalf
jaar met plezier mee.” De overige
deelnemers geven aan dat het een
leuke groep is en je komt op plekken waar je normaal gesproken niet
komt. Het is leuker om te wandelen
met een groep, dan in je eentje.
Deelname aan de groep is vrijblijvend, je hoeft je niet aan- of af te
melden. Wandel gezellig mee, het
is gezond en je geniet van de mooie
natuur!
Tekst en foto: Erika Dekker-de Groot

HEILOO - In winkelcentrum ‘t Loo keken bezoekers zaterdag 25 mei hun ogen uit. In en om het
winkelcentrum stonden tien Living Statues van hoog niveau. Tijdens het boodschappen doen liet
jong en oud zich verrassen en betoveren door de levende standbeelden. Zo werd het winkelen een
bijzondere bezigheid.
Aangeleverde foto’s

Forte viert 50ste verjaardag
HEILOO / REGIO - Woensdag 5
juni is het 50 jaar geleden dat
Forte Kinderopvang werd opgericht, met als oorsprong peuterspeelzaal ‘t Drempeltje in
Castricum. Een historisch begin,
want deze peuterspeelzaal was
een van de eerste openbare peuterspeelzalen in Noord-Holland.

Inmiddels worden er dagelijks op
ruim 60 locaties in Noord-Holland
duizenden kinderen opgevangen,
waaronder in Heiloo.
De jarige kinderopvangorganisatie kenmerkt zich echter niet alleen
door uitbreiding, maar ook door
innovatie, waarbij de behoefte van

de kinderen altijd vooropstaat. Zo
was Forte een van de eerste opvangorganisaties met warme maaltijden
op de vestigingen, waar een kinderkapper op locatie komt knippen,
zwemles tijdens BSO-tijd kan worden gevolgd en speciale buitenbedjes neergezet worden zodat kleintjes gezond buiten kunnen slapen.
Bijzonder is ook het rijke scala aan
activiteiten dat prikkelt en inspireert, kinderen hun talenten laat
ontdekken en ze laat groeien.
Al het hele jaar wordt de verjaardag van Forte gevierd door te dóen.
De organisatie trakteert dit jaar op
extra veel activiteiten, workshops
en bijeenkomsten voor alle Forte
kinderen, ouders en medewerkers. Als klap op de vuurpijl wordt
in juni de verjaardag van Forte
Kinderopvang groots gevierd tijdens
het Forte Zomerfeest in theater
Cool in Heerhugowaard. O.a. Dirk
Scheele, theatergezelschap Meneer
Monster (bekend van o.a. De Kleine
Mol) en Rob en Emiel geven gedurende de dag voorstellingen speciaal voor de Forte kinderen en hun
ouders. En op 5 juni zelf worden de
Forte kinderen en medewerkers per
locatie getrakteerd op een verjaardagsbox vol met lekkere en leuke
verrassingen: wat wie jarig is, trakteert!

Bestuurder Esther Zijl (rechts) overhandigt de verjaardagsbox
op de locaties om de 50e verjaardag van Forte Kinderopvang te
vieren.
Aangeleverde foto

Meer informatie over Forte en 50
jaar kinderopvang is te vinden op
www.fortekinderopvang.nl.

De groep staat voor gezelligheid en tegen eenzaamheid.
Foto: Erika Dekker

Willibrord Airlines maakt zich op voor de vakantie!

HEILOO - Op donderdag 16 mei kwamen veel kinderen zeer
nieuwsgierig naar de Willibrordschool. Eerder die week kregen
ze een brief met een uitnodiging voor een vakantie naar bijvoorbeeld Spanje of Italië. Iedereen moest naar school komen
met een koffer, paspoort en boarding pass. Zou het echt zijn?
Eindelijk was het zover. Ze werden doorverwezen naar de juiste gate, waar de tassen gescand werden. De boarding pass werd
gecheckt en de kinderen konden instappen! Na eerst uitgebreid
de veiligheidsinstructies te hebben doorgenomen, kon het vliegtuig vertrekken! Gelukkig had iedereen een goede vlucht en zo
kunnen we de komende weken heel veel leren over luchthavens
en vakanties!
Aangeleverde foto
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Een hele pagina

395 euro

Hieronder een kleine greep uit de verschenen Verenigingspagina's:
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Buurtbus Heiloo

Kom en ontdek de verleidelijkste bibliotheek

Bibliotheek Kennemerwaard
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locatie
Akersloot is compleet
vernieuwd
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Een bezoek waard
De bibliotheek in Akersloot is
compleet vernieuwd volgens de
uitgangspunten van het landelijk
bibliotheekwinkelconcept. Een
concept waarbij de inrichting,
presentatie, collectie en website
van de bibliotheek één geheel
vormen. De collectie wordt
aantrekkelijk gepresenteerd in
verschillende werelden.
De inrichting is sfeervol en
eigentijds en nodigt u uit om op
ontdekkingstocht te gaan.
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Voor heel veel inwoners van
Heiloo is de gele buurtbus
een vertrouwde verschijning
in het straatbeeld van Heiloo
geworden. Met deze bus rijden we nu al weer bijna 3 jaar
een rondje door Heiloo. In het
eerste jaar stapten ruim 7.000
passagiers in, vorig jaar konden we de 10000e in december huldigen en dit jaar gaan
we richting de 12.000. Duidelijk is dat de buurtbus een
voorziening is die voor veel inwoners van Heiloo onmisbaar
is geworden.
Hoewel de gele bus een echte aandachtstrekker is, zijn wij minder
enthousiast als het om de technische staat van de bus gaat. In
de afgelopen jaren zijn een aantal
diensten uitgevallen, omdat de
oude bus steeds vaker mankementen vertoonde. Een nieuwe bus
werd daarom steeds wenselijker.
In de loop van dit jaar onderzocht
het bestuur serieus de mogelijkheden en ging o.a. op werkbezoek in
Heerhugowaard, waar men inmiddels met steun van de gemeente 4
nieuwe bussen had aangeschaft.
Omdat wij zelf een nieuwe bus
onmogelijk kunnen betalen, zijn
wij op zoek gegaan naar partijen
die dat wellicht mogelijk zouden
kunnen maken. En dat is gelukt.
Uiteraard zijn wij heel erg blij, dat
we er in geslaagd zijn om via het
Nationaal Ouderenfonds een spiksplinternieuwe bus te krijgen. Het
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DE BEUN

20 AUGUSTUS 2008

Buurtbus van oud naar nieuw

Openingstijden
Maandag: 13.30 - 17.30 uur en 18.30 – 20.30 uur
Woensdag: 13.30 - 17.30 uur
Vrijdag:
13.30 - 17.30 uur en 18.30 – 20.30 uur
Bibliotheek Kennemerwaard locatie Akersloot
Rembrandtsingel 1
1921 EK Akersloot
0251 – 312 948
akersloot@bibliotheekkennemerwaard.nl



Stap in de wereld van de verleidelijkste bibliotheek.
U bent van harte welkom!

#

www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Verrassing en

Digitale service

verleiding in Akersloot

In de bibliotheek is het inleveren
en lenen van materialen helemaal
geautomatiseerd en selfservice
geworden. Via de website van
de bibliotheek kunt u gebruik
maken van gemaksdiensten als
online verlengen en reserveren
van materialen. U kunt op de
website zien wat u aan materialen
geleend heeft en wanneer het
weer ingeleverd moet worden.
U kunt de catalogus raadplegen,
uw persoonlijke favorietenlijst
samenstellen, zelf recensies
schrijven of interessante titels
doorgeven aan uw vrienden. Zie:
www.bibliotheekkennemerwaard.nl

De nieuwe inrichting van de
bibliotheek is gebaseerd op
winkelformules die zorgen voor
een aantrekkelijke en uitdagende
presentatie van materialen.
De collectie is opgedeeld in
belevingswerelden. De collectie
sluit naadloos aan op uw wensen.
De werelden in de bibliotheek
zijn: Kids 0 – 8 jaar, Jeugd 8 – 12
jaar, Jong 12+, Liefde & Leven,
Spannend en Actief, Literatuur &
Cultuur. Net als in een moderne
boekwinkel wordt de bibliotheek
een plek waar u in deze werelden
wordt verrast. Een plek waar u
wordt verleid om zoveel mogelijk
materialen uit de collectie mee
naar huis te nemen.

leden gestaag door en momenteel
telt de vereniging ruim 600 leden.
Wij kennen zowel het individuele
lidmaatschap als een gezinskaart
waarvoor een dubbel contributiebedrag geldt.
Met een gezinskaart à € 30,- mogen zelfs 5 mensen met de buurtbus mee. Een leuk idee voor opa’s
en oma’s met kleinkinderen. De
nanciële positie van de buurtbus
wordt vanzelfsprekend alleen maar
sterker als het aantal leden van de
bus toeneemt. Natuurlijk maken in
de praktijk voornamelijk ouderen
gebruik van de bus, maar wat weerhoudt milieubewuste jongeren er
eigenlijk van om lekker met de bus
boodschappen te doen? Lid worden van de buurtbus is simpel. U
vult de bijgaande bon in en stuurt
die op. Verder hoeft u niets te doen
en voor het nieuwe jaar ontvangt
u het lidmaatschapspasje en de
dienstregeling.
Ouderenfonds stelt die bus tegen
een redelijk leasebedrag aan ons
ter beschikking in het kader van
haar programma Boodschappen
Plus. En juist omdat de buurtbus in
de dagelijkse route zowel het winkelcentrum ‘t Loo, als het Stationscentrum en het Hoekstuk aandoet,
past deze nieuwe buurtbus uitstekend in de doelstellingen van het
Nationaal Ouderenfonds.
Wij verwachten dat de nieuwe bus
uiterlijk in het nieuwe jaar, dus

begin 2012 beschikbaar zal zijn.
Een nieuwe bus met veel comfort
voor de passagiers. Het zal helaas
geen gele bus worden, maar ook
de nieuwe bus zal weer snel een
herkenbaar beeld opleveren. In
het overleg met het Nationaal Ouderenfonds zijn wij er in geslaagd
de aanschaf van deze bus zodanig te nancieren, dat wij de huidige contributie die een lid van de
buurtbusvereniging betaalt kunnen handhaven op € 15,- Voor dit
bescheiden bedrag kan iemand een

heel jaar lang gratis gebruik maken
van de buurtbus. Omdat wij voor
de toekomst een fonds moeten
vormen om over circa 5 jaar een
nieuwe bus aan te schaffen, vragen wij aan de leden die zich dat
kunnen veroorloven om een extra
bedrag over te maken op rekening
13 17 30 037 ten name van Vereniging Buurtbus Heiloo.
De buurtbusvereniging is in 2009
gestart met 400 leden. Tot onze
tevredenheid groeide dit aantal

Uit de krant heeft u wellicht vernomen dat Connexxion in december stopt met de buslijn Heiloo Egmond. Jarenlang hebben wij
als buurtbus op die route gereden,
maar toen Connexxion de voorkeur
kreeg moesten wij stoppen. Inmiddels is door de gemeente aan ons
gevraagd of wij dit gat weer willen
opvullen. Dit overleg zal nog wel
enige tijd vergen, maar wat de uitkomst daarvan ook zal zijn, de huidige buurtbusroute in Heiloo blijft
ongewijzigd.

Historisch Informatie Punt

Nogal wat “Vrienden” hebben
ons aangegeven dat zij voorstellingen op zondag erg op
prijs zouden stellen. Die hint
hebben we opgepakt. In dit
jubileumjaar beginnen we er
mee, zij het nog op bescheiden schaal. Maar zie: het eerste succes is er al. Het optreden van Kees van Kooten op
zondagmorgen 30 november
is al uitverkocht.
Maar er zijn meer aantrekkelijke
zondagse voorstellingen overdag.
Josine van Dalsum speelt op
2 november (’s middags om 15
uur) in “Vleugellam”. Een aangrijpend toneelstuk over afasie,
de hersenbeschadiging die je het
praten bijna onmogelijk maakt.
In de donkere dagen tussen kerst
en Nieuwjaar is er op zondagmorgen 28 december het verlichtende optreden van Sandra van
der Meer en haar band. Ze stelt
een speciaal eindejaarsprogramma samen van mooie chansons.
We weten nu al zeker dat we heel
veel “Vrienden” een plezier zullen
doen met de zang van dit NoordHollandse talent.
U was al van ons gewend dat wij
ons jaarlijkse “Vriendenconcert”
op zondag organiseren. Welnu,
dat is in dit jubileumjaar niet
anders. Zondagmorgen 18 januari komt Louis van Dijk met zijn
dochter Selma en met Edwin
Corzilius naar “De Beun” voor
een gevarieerd muzikaal programma, van American Songbook
tot Mozart, van jazz tot smartlap.

De zondagconcerten zijn min of
meer een proef. Als ze aanslaan,
dan zullen we ook buiten het
jubileumjaar dit initiatief voortzetten. Laat de proef dus slagen!

zoekt

SPONSORS
voor onze nieuwe bus

HEILOO- Kees van Kooten, Lenny Kuhr, Cees Geel, Leoni Jansen,
Louis en Selma van Dijk, Jan Rot. Voorstellingen van beroepsartiesten in theater “De Beun”. Zonder de “Vrienden van De Beun”
zouden ze er niet zijn. Nadat de gemeente in 1995 besloot de subsidiekraan dicht te draaien, kwam een werkgroep in actie om professionele podiumkunsten voor Heiloo te redden. Onder het motto
“we laten de cultuur niet afschoffelen” leidde dat in 1998 tot de
oprichting van “De Vrienden”, een stichting van vrijwilligers die
jaarlijks zo’n twintig optredens organiseert op ’t gebied van cabaret, toneel en muziek.
Komend theaterseizoen vieren
“De Vrienden” dus hun 10-jarig
bestaan. We leveren daarmee een
belangrijke bijdrage aan de programmering.
“De Beun” van
beheerder Vok Keijsper is een florerende theaterzaal met een bezettingsgraad die hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde. De voorstellingen van de “Vrienden” zijn een
welkome aanvulling op de activiteiten van filmclubs en amateurverenigingen. Gezien het belang ervan
voor het sociaalculturele leven in
Heiloo is de gemeente deels op
haar schreden teruggekeerd en
steunt ze het werk van “De
Vrienden” heden ten dage met een
waarderingssubsidie voor een extra
voorstelling die relatief kostbaar is.
Komend seizoen is dat “Knielen op
een bed violen”, naar de beststeller
van Jan Siebelink.
De voorstellingen van de
“Vrienden” kosten de bezoekers
relatief niet zoveel. Dat is mogelijk

Tot 30 augustus kunt u kaarten
voor de Vrienden-voorstellingen
bestellen via www.vriendenvandebeun.nl. Of door inlevering bij het
theater van de intekenbon die u
vindt in het programmaboekje van
“De Beun”.
Uw intekenlijst kunt u deponeren
in de brievenbus van het theater,
Willibrordusweg 2 of opsturen naar
postbus 221, 1850 AE Heiloo.
Vanaf maandag 1 september
gaan de overgebleven kaarten in de
losse verkoop. U kunt daarvoor
terecht bij de kassa van “De Beun”,
’s middags tussen 13.30 en 17 uur
en op avonden tijdens voorstellingen. Ook via internet kunt u na 1
september bestellen: www.theaterdebeun.nl

Ja, ik word Vriend van De Beun en betaal . . . . . . . . . . . . Euro per jaar
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam ..............................................................................................................

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . E-mailadres* . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat ..............................................................................................................

*via e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de
“Vrienden van De Beun”. Uw mailadres wordt uitsluitend voor dit doel
gebruikt.

Postcode + woonplaats ..................................................................................
Telefoon .........................................................................................................
Ik wil lid worden en bestel:
een persoonlijk pasje à € 15,-

Deze strook bezorgen bij of sturen naar: theater De Beun,
Willibrordusweg 2, 1851 HB Heiloo. U kunt ook “Vriend” worden door u
op te geven via www.vriendenvandebeun.nl

een gezinspasje à € 30,-

Vrijwilligers aan het werk voor de “Vrienden van De Beun”. In de
foyer van het theater werden begin juni de programmaboekjes
ingepakt en vervolgens per “speciale koeriers” naar de mensen
gebracht die de VVDB met een jaarlijkse bijdrage ondersteunen.

Het jubileumjaar van “De
Vrienden van De Beun”
openen we tijdens de
Heilooër Uitmarkt, op zaterdag 6 september. We zijn als
“Vrienden” op de culturele
markt bij de bibliotheek
prominent aanwezig.
In onze kraam geven we informatie over de komende voorstellingen en u kunt zich er aanmelden
als “Vriend”. Met het opgaveformulier dingt u bovendien mee
naar één van de 5 theaterprijzen:
een gratis voorstelling met een
theaterdiner in “De Loocatie”.
Burgemeester Romeyn wijst die
middag omstreeks half vier op
het podium de gelukkige prijswinnaars aan.

Straatartiest Jan van Dam laat de
Uitmarkt-bezoekers lachend het
nieuwe theaterseizoen inlopen.
Kortom, alle reden om u ook
onder de “Vrienden” te scharen!

Bekende artiesten in jubileumprogramma
Ons 10-jarig bestaan vieren we
als “Vrienden van De Beun”
komend theaterseizoen met
verrassend
cabaret
(o.a.
Alkemade/Bloemen en Jeroen
van Merwijk), prachtig toneel
(o.a. “God van de slachting” en
“Kwijt”) en bijzondere muziek
(o.a. Leoni Jansen en Jan Rot).
In het jubileumjaar beginnen
we op bescheiden schaal ook
met programma’s op zondag.
We denken daarmee in een
behoefte te voorzien.



U kunt “Vriend van De Beun” worden voor minimaal Euro 12,50 per jaar.
Vul onderstaande strook in en word “Vriend van De Beun”:

Aanmeldingsbon
Vereniging Buurtbus Heiloo

“Vrienden” en “Steunpilaren” van
De Beun hebben voorrang bij het
boeken van voorstellingen. Ook
krijgen
zij
korting
voor
Vriendenconcerten en worden zij
op de hoogte gehouden van het wel
en wee van de “Vrienden van De
Beun”. Men kan zich als “Vriend”
opgeven via www.vriendenvandebeun.nl.

Zangeres Sandra van der Meer
die met haar band in “De Beun”
op zondag 28 december een
mooi eindejaarsprogramma presenteert, zingt op de Uitmarkt
twee keer. In het begin van de
middag voor de RABObank, om
drie uur op het podium. Sandra
zingt voornamelijk Franse chansons die door haar bewerkt zijn
tot muzikale schilderijtjes, waarbij haar prachtige stem en de
muzikaliteit van haar band maximaal tot hun recht komen.

We hebben een voordeeltje voor
u in petto als u vóór 1 september 5
of meer voorstellingen bestelt. In
dat geval krijgt u van ons 10% korting!

Door “Vriend” te worden, helpt u mee de voorstellingen van
beroepsartiesten in Heiloo te behouden. En profiteert u van de
voordelen: voorrang bij toewijzing van kaarten voor het nieuwe
seizoen en korting op de Vriendenconcerten.

Belangstelling?
Stuur een mailtje naar: tim.vdlans@quicknet.nl
en wij nemen contact met u op over de mogelijkheden.
De nieuwe bus, een Citroën Jumper.

dankzij de donaties van Heilooërs
die het belangrijk vinden dat
beroepsartiesten naar Heiloo blijven komen. Momenteel zijn er zo’n

600 “Vrienden” die jaarlijks een
bijdrage geven. En er zijn zo’n 40
bedrijven die als “Steunpilaar” dit
vrijwilligerswerk steunen.

Start jubileum op
Uitmarkt

> Kaartverkoop

Word Vriend !

Ons busje rijdt van maandag tot en met zaterdag de hele dag
en ieder uur door alle wijken van Heiloo en drie keer per
uur door het centrum. Wij bieden u de mogelijkheid voor
sponsorreclame op ons nieuwe busje.

Nieuw is het ‘Historisch Informatie Punt’ (HIP) waarin de bibliotheek en de Historische Vereniging
Oud-Akersloot (HVOA) samenwerken. Voor de bezoekers van de
bibliotheek een informatieve plek
waar van alles over de historie
van Akersloot en omgeving is te
vinden. Naast de bibliotheek is
een nieuwe werkruimte gemaakt
voor de Historische Vereniging
Oud-Akersloot (HVOA). Er is ook
een multifunctionele ruimte in
het gebouw. Deze ruimte gaat o.a.
door schildersvereniging HUIB
gebruikt worden. Tevens heeft
het Cliënten Informatie Punt van
Stichting Welzijn een plek gekregen in de bibliotheek. In het CLIP
kunt u elke woensdagmiddag
terecht met vragen over welzijn,
wonen, zorg en inkomen.

“Vrienden” nu ook
op zondag

Een matineevoorstelling is er op
zondag 8 maart, van Jan Rot en
Marjolein Meijers. Nu al erg
gewild!

Verenigiging Buurtbus Heiloo

UITKIJKPOST

Vrijwilligers organiseren beroepsvoorstellingen

“Vrienden van De Beun” 10 jaar

Jan Rot en Marjolein Meijers
treden in “De Beun” op met hun
nieuwe programma dat in maart
2009 in première gaat
We organiseren in 2008/2009
twintig voorstellingen van beroepsartiesten. Het nieuwe theaterprogramma wordt op donderdag 18
september geopend door cabaretier
Joep Onderlinden. In zijn voorstelling “Worst” wisselen hilarische
anekdotes, fysieke uitspattingen en
poëtische momenten elkaar in energiek tempo af. Beatrice van de Poel
(dinsdag 14 oktober) heeft goede
kritieken gekregen voor haar eigenzinnige muzikale en poëtische programma dat je het beste kunt
omschrijven als muziektheater.
Jeroen van Merwijk (vrijdag 24
oktober) is met zijn soms venijnige
teksten een cabaretier die sinds jaar

en dag een vast publiek aan zich
bindt door geen concessies te doen
aan de popularisering die in zijn
genre gaande is. Robert Jan Stips
van “The Nits” kiest op vrijdag 31
oktober de setting van “De Beun” om
op de meest spontane manier zijn
uitgebreide repertoire te doorkruisen: puur piano en zang. In samenwerking met de Afasievereniging
Nederland speelt Josine van Dalsum
zaterdag 1 en zondag 2 november
“Vleugellam”, een indrukwekkend
toneelstuk over de aandoening en de
strijd voor herstel.

zelfs twee Vriendenconcerten. Op
zaterdag 17 januari wordt het 10jarig bestaan gevierd met een
sprankelende
voorstelling
van
iNtrmzzo (spreek uit: Intermezzo).
“Testeron” bezorgt de toeschouwer
een verrassende avond, ergens tussen comedy en cabaret in. Vader en
dochter Louis en Selma van Dijk,
hij op de piano, zij op viool, verzorgen het Vriendenconcert op de aansluitende zondagmorgen 18 januari.
Een gevarieerd programma van
American Songbook tot Mozart, van
jazz tot smartlap.

“Knielen”
Uiteraard is de belangstelling voor
het toneelstuk “Knielen op een bed
violen” met in de hoofdrol Cees
Geels (dinsdag 11 november) nu al
overweldigend. Zaterdag 15 november is het een en al vrolijkheid op het
toneel van “De Beun” als Lenny Kuhr
haar 40-jarige zangcarrière komt
vieren. De cabaretiers Alkemade en
Bloemen zijn er op vrijdag 28
november met hun vierde, succesvolle programma “Wij willen ook
naar huis”. Voor Kees van Kooten is
zijn (al uitverkochte) optreden op
zondag 30 november een terugkeer
na vele jaren naar Heiloo.

Fadozangeres Maria de Fatima
neemt het Beun-publiek op dinsdag
10 maart met haar mooie stem mee
op reis door Portugal. De jonge
cabaretier Johan Goossens speelt
een week later A-boom, zijn eerste
avondvullende show.

Een andere grootheid, maar dan
op muziekgebied is Leoni Jansen. Zij
komt op zaterdag 20 december met
haar nieuwe programma “Second
wind” . Ze zingt songs waarmee ze is
opgegroeid, maar is ook op zoek
gegaan naar repertoire uit de
Keltische folktraditie. Nog geen ster,
maar wel een talent is zangeres
Sandra van der Meer. Op zondag 28
december verzorgt zij een sfeervol
eindejaarsprogramma onder de titel
“les histoires d’amour, Noël”.
Vriendenconcerten
Voor “Vrienden van De Beun”,
dat wil zeggen mensen die de vrijwilligersstichting met een bijdrage
steunen, zijn er dit jubileumseizoen

VERASSING:
Freek komt naar Heiloo
2008 is een turbulent sportjaar.
De ene grote gebeurtenis volgt de
ander op. Hoe belangrijk zijn
sport en de sporter geworden? En
hoe ernstig moeten we het allemaal nemen? Is de Nederlandse
mentaliteit wel geschikt voor topsport? Vragen die om een antwoord schreeuwen, vindt cabaretier Freek de Jonge.
Die antwoorden geeft hij in “De
Limiet”. Freek komt met een try
out van zijn nieuwe voorstelling
naar “De Beun” . Een extra voorstelling die u niet in het programmaboekje vindt. “Vrienden” hebben voorrang bij de kaartverkoop.

Handtekening ................................................... Datum .................................
Opsturen naar: dhr. L.M. Smeets, Oudburgerlaan 68, 1852 KR Heiloo.

65 jaar
aar

Foresters
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Foto Rob Berkhout

DOJO ‘T LOO

23 JUNI 2010

De eerste kleedkamers bij terrein waar nu
Hollands Roem is gevestigd.

m

m w

1e Aspiranten elftal 1946. Staand v.l.n.r. Hr. Rus, W. De Bruin, C. Bruin, E.
Rusch. Middenrij: v.l.n.r. H. De Vries, F. Bruin, E. Lamar, W. Ackerman en
C. Bruin. Zittend v.l.n.r. B. Harreveld, G. Hommes, J. Van Baar, T. Groenewoud, en J. Vallen.

w

• Jeugdsporten

1950. Sportuitwisseling F.C. Bochum, Duitsland,
op de voorgrond de gebroeders Kossen, CH. Van Doorn en W. Jager.

Eerste voorzitter S.V. de Foresters de heer W. Bruul

Voor jongens en meisjes,
judo al vanaf 4 jaar

• Ook beginners
volwassenen

Maak verantwoord kennis met
één van onze sporten

1e elftal competitie 1946-1947. Staand v.l.n.r. scheidsrechter?, W. Wasterval
sr., M. Vos, N. Van Os, Chr. Van Dijk en J. Nap. Zittend v.l.n.r. P. Keuris, W.Otte,
J. Rus, M. Kossen, K. Koomen, S. Meyer, J. Schermerts en A. Godijn.

Opening Sportpark de Egelshoek in 1955. Burgemeester Kalff
onthult de gedenksteen met voorzitter W.J. van der Meer.

Dojo ’t Loo 25 jaar!

Sinds Kees Groefsema ruim 55 jaar geleden begon met zijn toenmalige Sportschool Groefsema is hieruit via diverse locaties, verbouwingen en naamswijzigingen 25 jaar geleden Dojo ’t Loo aan
de Bergeonstraat ontstaan. Al 25 jaar worden hier vrijwel dagelijks door de bijna 400 leden in een prachtige eigen accommodatie diverse budosporten beoefend. Want naast het judo biedt
Sportvereniging Dojo ’t Loo een breed scala aan zelfverdedigingsen vechtsporten.

Eerste jeugdleden van S.V. de Foresters in 1947 op het veld van de Randers te Alkmaar, de
Welpen A tegenwoordig de pupillen D1. Staand v.l.n.r. Jaap Vellinga, Dick Hommes, Han Settels,
Bob Veenins, Guus Spruyt, Joop Beets, Kees Roest, Aris Zeeman. Gehurkt v.l.n.r. Evert Spruyt,
Ton Gras, Kees Relk, Dick van de Berg. Zittend v.l.n.r. Cor Schoen, Nico Slooten, Frans de Waard,
Jan Molenaar en Henk Rem.
Let op de schoenen met de harde neus en de broeken gemaakt van geverfde meelzakken

In de jaren 80 zijn onvergetelijke carnavalsavonden
gevierd met onder andere Prins Wouter en Prins Piet.

Dojo ’t Loo: Kwaliteit

Dojo ‘t Loo: Gezelligheid

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van Dojo ‘t Loo. Bij het judo en
de andere sporten staan vakkundige en ervaren docenten voor de
groep die de sporters op een verantwoorde manier steeds een stap
verder weten te brengen, zowel bij
jongeren als volwassenen en ook
zowel recreanten als wedstrijdsporters. In de afgelopen periode
hebben diverse sporters van Dojo
‘t Loo hun zwarte band behaald
bij het judo, jiujitsu en aikido. Bij
het wedstrijdjudo worden regelmatig medailles behaald op NoordHollandse, maar ook Nederlandse
kampioenschappen en toernooien met internationale deelname.
Jeugdtrainster Karen Stevenson
werd onlangs tweede op het NK tot
20 jaar.

Dojo ‘t Loo is een echte vereniging waarbij naast het sporten
ook ruimschoots aandacht is voor
andere activiteiten. Zo brengt elk
jaar Sinterklaas een bezoek aan
onze dojo en sluiten we het jaar
af met het oliebollentoernooi. Het
hoogtepunt is echter het jaarlijkse
zomerkamp. Van vrijdagavond tot
zondagochtend worden er voor
ruim 100 kinderen tal van activiteiten georganiseerd variërend van
een speurtocht, een bonte avond en
een sportdag. Hiernaast worden er
ook diverse sport gerelateerde activiteiten georganiseerd zoals een
puntencompetitie voor beginnende judoka’s, clubkampioenschappen, en diverse toernooien. Al deze
activiteiten worden georganiseerd
door een grote groep enthousiaste
vrijwilligers.

Voorzitter P. Stoffers overhandigde het jubileum boekje ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan in 1986, samengesteld door mevr. R.
Vennik-Gelderblom, aan de vier ereleden te weten C. Van Leeuwen, C.
De Graaf, J. Bruul, en P. Van Amerongen
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Van 1947 tot 2007 heeft handbal een eigen afdeling gehad binnen
S.V. de Foresters.

Kinderen uit Heiloo
zingen m
mee
Vijftien kinderen van acht tot twaalf jaar zingen mee in het openings- en slotkoor van het eerste gedeelte van de Matthäus
Passion. Zij zijn door de dirigent na auditie geselecteerd. De selectie vooraf was nodig omdat er in dit gedeelte nogal hoog moet
worden gezongen. Ze moeten die hoge noten wèl kunnen halen.

Doub e S a

voo ede een

w
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Als talentvol organist die regelmatig vele orgelwerken van Bach
uitvoert, onder meer in jaarlijkse
orgelconcerten in Oostenrijk, is hij
helemaal thuis in de barokmuziek.
“Willen jullie Bach niet als
Brahms laten klinken”, gaf hij
regelmatig aan tijdens de repetities.
Daarmee wil hij zeggen dat de
barokmuziek niet op een romantische wijze mag worden uitgevoerd.
Nog geen dertig jaar geleden waren
de gangbare opvattingen over het
uitvoeren van Bach en zijn tijdgenoten heel anders. Barokmuziek
werd juist met veel gevoel voor
romantische dramatiek gespeeld.
Tegenwoordig, en Paul Waerts past
goed in deze tijdgeest, gaat men
terug naar de oorsprong: strakkere
tempi, en de muziek uitvoeren op
oude, zgn. authentieke instrumenten. Het beheerst weergeven van
emoties overtuigt meestal meer dan
de uitbundige gevoelsuitingen van
de romantiek.
Paul Waerts, 40 jaar, studeerde
orgel, kerkmuziek en koordirectie in
Alkmaar en aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
Hij behaalde een aantekening op zijn
diploma voor de uitvoeringspraktijk
van de muziek van J.S. Bach. Bij
Piet Kee aan de Haarlemse
Internationale Orgelaca-demie studeerde hij de orgelwerken van J.S.
Bach. Ter voorbereiding van het
diploma uitvoerend musicus koordirectie studeerde hij bij Jan Pasveer
en het Bach Cantatekoor van de
Westerkerk in Amsterdam. Na het
plotselinge overlijden van Jan

De afgelopen maanden hebben zij elke zaterdagmiddag in de
Elckerlycschool voor Freinetonderwijs onder leiding van dirigent Paul
Waerts de muziek ingestudeerd. De directeur van de deze school, Jan
Zonneveld, stelde kosteloos ruimte beschikbaar voor dit project.
Iris, een leerling van deze school zingt ook mee: ze heeft al 3 jaar pianoles en ook musical-les. Ze is niet de enige. De musical is populair
tegenwoordig en voor enkele kinderen is het meedoen aan de Matthäus
Passion zelfs een eerste kennismaking met klassieke muziek.
Bij de audities gaven de meeste kinderen weinig blijk van plankenkoorts. Ook tijdens de repetities staan ze te dringen om “solo”voor de
rest van de groep te mogen zingen. Eén voor één klinken hun hoge, heldere stemmen door de gymzaal van de Elckerlycschool. Met flair en zelfvertrouwen zingen ze hun partij uit het hoofd. Sommigen hebben al
podiumervaring, dat is duidelijk te merken.
Mettele (8 jaar): “Wij hebben met onze klas voor bejaarde mensen
gezongen.” Twee van de jongens, Daan en Hidde, hebben vorig jaar in
Noord-Scharwoude de Matthäus Passion meegezongen.
Maar ze vinden het allemaal wel spannend om straks voor zo’n grote
zaal op te treden, waar misschien wel 600 mensen komen luisteren .
Behalve Olivier:”In december heb ik ook al in de Ter Coulsterkerk op het
podium gestaan. Toen zongen we kerstliederen”.
Soms rollen ze van de bank van het lachen om de grappen van de dirigent. Maar zodra ze gaan zingen doen ze allemaal heel serieus hun best.
Straks, op 14 maart, zingen ze de sterren van de hemel.

Dojo ’t Loo:
WWW.DOJOTLOO.NL
Wil je meer weten over Dojo
’t Loo neem dan eens een
kijkje op onze site www.dojot
loo.nl. Hier vind je informatie
over de diverse sporten, de
lestijden en de contributies.
Je kunt natuurlijk ook bellen
met de ledenadministratie op
06-23057940 of een e-mail
sturen naar ledenadministratie@dojotloo.nl.

• Wedstrijd en
recreatief

Sporten op elk niveau

• Meer dan alleen
trainen

Sinterklaas, oliebollentoernooi,
zomerkamp, clubkampioenschappen, en toernooien.

• Gratis proeflessen

Kom gerust langs voor twee
gratis proeflessen of neem contact op met de ledenadministratie

• Personeelsuitje of
verjaardagspartijtje
Weer eens wat anders!
Informeer gerust naar de
mogelijkheden.

• Kennismakingslessen
op school
Informatie 06-23057940
of www.dojotloo.nl

Dojo ’t Loo:
6 verschillende sporten

De “Stichting Een Hart voor Polen Heiloo” zet zich jaarlijks in
voor een vakantieverblijf in Heiloo van kansarme kinderen uit
de Heiloose zusterstad Swietochlowice. Deze kinderen wonen in
één van de armste wijken in de mijnwerkersstad. Een verblijf in
Heiloo geeft hen de broodnodige energie en een extra stimulans
om de toekomst positief tegemoet te zien.
Voor 2010 is er het voornemen
om in de periode 10 tot 24 juli
weer 22 Poolse kinderen naar
Heiloo te halen. Het veertiendaagse verblijf wordt mogelijk
gemaakt door vele sponsors en
door gastgezinnen. “De vrijwillige hulp en gastvrijheid die
wordt aangeboden schept een
bijzondere band met de kinderen.
Hartverwarmende contacten
worden gelegd, die nog jaren
voortduren”, aldus voorzitter Tom
van der Schuyt. Gastgezinnen zijn
heel belangrijk voor de Stichting.
Zij vormen een belangrijke schakel tijdens de vakantie. Het gastgezin biedt onderdak, gastvrijheid
en verzorging aan twee jongens
of twee meisjes van ongeveer
10 jaar. Daarnaast begeleiden
zij de kinderen tijdens diverse
activiteiten en uitjes gedurende
de vakantie.

Poolse begeleidster, waardoor de
communicatie wat eenvoudiger
wordt. Het niet beheersen van
de Poolse taal is geen probleem.
Elk gastgezin krijgt uitgebreide
informatie, woordenlijsten, fotomateriaal om zich verstaanbaar te
kunnen maken. De ervaring leert
dat het veelal dolle pret is om met
de kinderen met handen en voeten te communiceren. Na enkele
dagen begrijpen de kinderen en
de gastouders elkaar volledig.
“Stichting Een Hart voor Polen” is
dringend op zoek naar gezinnen
die bereid zijn om als gastgezin
te fungeren. Het is elk jaar weer
cruciaal om voldoende gastgezinnen te hebben. Op dit moment is
er een tekort.
Bent u geïnteresseerd en wilt
u meer informatie, neem dan
contact op met Elly Bakker,
tel. 072 - 5335160, e-mail elly.
bakker.groen@gmail.com.Zij
heeft voor u op aanvraag een
speciale Nieuwsbrief voor
gastgezinnen en er is een
DVD/CD beschikbaar met een fotocollage over de vakantie 2009.
Tevens is er de mogelijkheid om

een afspraak te maken voor een
oriënterend gesprek. Ga ook eens
naar de nieuwe website van de
Stichting, www.hvpheiloo.org.
Daar kunt u veel lezen en zien
over de vele activiteiten van de
Stichting.
Waarom veertien dagen?
“De kinderen komen voor een
periode van veertien dagen naar
Heiloo. Prachtig, mooi, aardig,
maar daarna gaan de meesten
terug naar de achterstandswijk
Lipiny in Swietochlowice, terug de
ellende in. Is het niet wrang om
ze eerst naar Heiloo te halen met
alle luxe en weelde, om ze daarna
weer terug te sturen?”
Dit is een vraag die door veel
gastgezinnen wordt gesteld.
De Stichting heeft echter de
ervaring en ook concrete
aanwijzingen dat voor veel
kinderen een verblijf in
Heiloo een extra stimulans betekent. Ja, ze zijn
even uit de ellende, ze
zijn even in Heiloo en dat
geeft net dat beetje extra
energie om er weer tegen
aan te gaan. Kinderen
die in Heiloo zijn geweest
presteren beter op school,
zijn in staat om een extra
stap te maken. Natuurlijk
geldt dit niet voor alle kinderen,
maar in veel gevallen boeken de
kids een voorsprong.

Vakantie Impressie / programma
De kinderen uit Swietochlowice die naar Heiloo komen hebben
de vakantie echt nodig. Zij leven onder vaak erbarmelijke omstandigheden, zonder enige vorm van hygiëne. U moet hun leefsituatie hebben gezien om te begrijpen hoe belangrijk gezonde
lucht, een warme maaltijd en aandacht voor elkaar is. De plaatselijke sociale dienst, de kerk en de gemeente Swietochlowice
stellen onafhankelijk van elkaar een lijst op van kinderen die in
aanmerking komen voor een vakantie. Kinderen die op alle drie
lijsten voorkomen, komen vrijwel zeker naar Heiloo. Zo ook de
kinderen van dit jaar. Hoe ziet het programma er in grote lijnen
uit, hoe belastend is het programma?
Met een super-luxe bus worden de kinderen opgehaald. De
ontvangst in Heiloo is direct al
hartverwarmend en emotioneel.
De kleine kinderen van 8 tot 10
jaar met hun bleke gezichtje en

vrijwel geen bagage, stelen direct
de harten van de gastgezinnen.
Het vakantieprogramma is een
uitgebalanceerd programma met
sociale activiteiten, sport, plezier
en vrije tijd met de gastgezinnen.

Maar ook wordt aandacht besteed
aan de kerk. De kinderen worden
veelal streng katholiek opgevoed.
Als het weer het toelaat zijn er
veel buitenactiviteiten. Strandwandelingen, zwembad het
Baafje, zwembad Dampegheest
in Limmen en bezoeken aan
speeltuinen en pretparken zorgen
er voor dat de bleke gezichtjes
langzaam maar zeker worden
opgefleurd door een gezonde blos
op de wangen. Het programma
voorziet ook in extra humanitaire
verzorging als de kinderen weer
terugkeren naar Polen. Zo wordt
er een kledingbeurs gehouden,
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Wilt u de Stichting financieel ondersteunen, dan nodigen wij u uit
uw donatie te voldoen op girorekening 521266 of bankrekening
120513900 t.n.v. “Een Hart voor Polen Heiloo”.

krijgen de kinderen nieuwe
schoenen en een nieuwe winterjas. Daarnaast ontvangen zij
nog leuke kleine cadeautjes zoals
kleurplaten, speeltjes, foto’s, een
rugtas met inhoud en noem maar
op. Veel van deze waardevolle
spullen wordt geheel belangeloos
geschonken door de Heilooër
en Alkmaarse middenstand. Met
deze geweldige hulp lukt het de
Stichting om een waardevolle vakantie voor de kinderen te verzorgen. Hierbij mag ook niet worden
vergeten de inzet en liefdevolle
begeleiding van de gastgezinnen en vele andere hulpvaardige
handen.
Er wordt in de veertiendaagse vakantie veel aandacht besteed aan
sport en spel, maar ook educatie.
Een bezoek aan het Rode Kruis,
de Hobbyfarm, de bowlingbaan,
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De Ter Coulsterkerk is met haar
sublieme akoestiek een uitgelezen plek voor de uitvoering van
dit grootse concert. Er is ruimte
voor zo’n 600 bezoekers en het
podium biedt ruimte aan 90
koorzangers een kinderkoor,
dubbelorkest en negen solisten.
Sinds het aantreden van dirigent
Paul Waerts begin vorig jaar is
het koor gegroeid van 60 naar 90
koorzangers. Mede dankzij de
grote bezetting kan een dubbelkorig werk als de Matthäus
Passion een indrukwekkende uitvoering worden, waarbij de kwaliteit van de koorzangers, solisten
en orkest voorop staat.
Algehele artistieke leiding: Paul
Waerts
Met medewerking van:
Kees de Bruijn, bas (Christus)
Sebastian Brouwer, tenor
(Evangelist)
Elise Keep, sopraan
Irmgard van Asmuth, alt
Marten Smeding, tenor
Ragnar van Linden van den
Heuvell, bas
Takeshi Sudo: Viola da Gamba
Gerard Leegwater, orgel
Susanna Veerman, orgel
Orkestbegeleiding: RBO Sinfonia
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De Ter Coulsterkerk:
een sublieme akoestiek

Bach componeerde de lijdensgeschiedenis in een dramatische
vorm, waarbij de invloed duidelijk
werd van de grote bloeitijd die de
opera in Europa in de 17e eeuw
doormaakte. Het verhaal: de laatste

“Stichting Een Hart voor Polen Heiloo” is aangemerkt als ANBI
instelling, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel van schenken aan een ANBI instelling is dat u de gift geheel
of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.
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Op 14 maart om 19.30 u.
voert Oratoriumkoor Heiloo dit
bekendste en meest geliefde
oratoriumwerk van Johann
Sebastian Bach uit in de
Ter Coulsterkerk.

Toegangsbewijzen à € 23,- kunt
u van te voren kopen bij boekhandel “De Schrijverij”,
Heerenweg 199 en boekhandel
Deutekom, Winkelcentrum Het
Loo of in de kerk op de avond
van de uitvoering. Ook kunt u
kaarten bestellen via e-mail:
secretariaat@oratoriumkoorheiloo.nl
of telefonisch: 0226 426 751
of 072 533 5683

In 1729 werd Bach’s Matthäus
Passion voor het eerst uitgevoerd in de Thomaskerk in
Leipzig. Nu, bijna 300 jaar
later, spreekt dit muzikaal verbeelde passieverhaal nog evenzeer tot de verbeelding.

Giften en Donaties
De “Stichting Een Hart voor Polen Heiloo” zet zich belangeloos in
voor de kinderen uit Swietochlowice. Gedurende het jaar wordt er
achter de schermen hard gewerkt om de diverse projecten in goede banen te leiden. De veertiendaagse vakantie van de kinderen
in Heiloo, alsook het schoolproject vragen veel aandacht. Maar
vergeet ook het inzamelen van kleding en overige materialen niet.
Dat gaat het gehele jaar door. Lees hier meer over op de website
www.hvpheiloo.org. Het werk van de Stichting is dan wel belangeloos, maar niet gratis. Met name het vakantieproject vraagt
een zeker budget, denk hierbij vooral aan de kosten voor de bus,
reis- en verblijfkosten en overige zaken. Veel wordt gesponsord,
maar lang niet alles. Wat dat betreft is de Stichting afhankelijk van
giften en donaties van belangstellenden.
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Kom luisteren naar
de Matthäus Passion
in Heiloo

Hart Voor Polen
zoekt Gastgezinnen

De Stichting zorgt voor een
leerzaam en onderhoudend programma. Maar er is ook ruim de
gelegenheid voor eigen initiatieven van de gastgezinnen om
leuke dingen te doen. De kinderen worden vergezeld van een

Het jeugdkamp, niet meer weg te denken.
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Dojo ’t Loo: Voor iedereen!
Bij Dojo ’t Loo bieden we sport
aan voor elke leeftijd en elk niveau.
Zo zijn er judoka’s die met de
Nederlandse top meedraaien en 4
keer per week trainen, maar ook
mensen die één keer per week
lekker een uurtje recreatief willen
sporten. Naast de tuimelaartjes die
spelenderwijs met judo beginnen
zijn er ook volwassenen die bij ons
de eerste stappen op de mat zetten.
Bij de verschillende sporten stromen regelmatig nieuwe volwassen
in die ook zonder enkele ervaring
gewoon mee kunnen draaien in de
groep.
Dojo ’t Loo verzorgt op aanvraag
ook één of meerdere kennismakingslessen op basisscholen en het
voortgezet onderwijs.
Zelfs een sportieve judoles als
verjaardagspartijtje is mogelijk, of
wat dacht u van een les in zelfverdediging met uw collega’s als een
bijzonder avondje uit! Vraag gerust
naar de mogelijkheden.

leggen. Daarvoor moet je een keer
komen kijken, maar nog veel beter
is om dit zelf te ondervinden door
van één of meerdere sporten twee
gratis proeflessen te volgen!

Natuurlijk vormt het judo
de voornaamste basis van de
vereniging,
maar
daarnaast
worden diverse andere budosporten aangeboden. Voor de jeugd
is er judo, karate, nunchakudo en
tae-kwondo. Het beoefenen van
deze sporten werkt zelfvertrouwen
verhogend en leert je goed om te
gaan met agressie. Volwassenen
kunnen naast de hiervoor genoemde sporten ook nog kiezen uit aikido en jiujitsu (vanaf 16 jaar). Het
maakt daarbij niet uit of je al ervaring hebt of niet. Het is moeilijk om
hier in enkele woorden de verschillen tussen de diverse sporten uit te

1975 receptie vanwege kampioenschap.
Wethouder Bolten overhandigt namens het gemeente bestuur een bal.

Het bestuur tijdens het 25 jarig bestaan in 1971 van de club v.l.n.r. C.
Van Leeuwen, W. Jager, G.J. de Vries, J. Bruul, D. Koorn, C. De Graaf,
N. Harreveld en L. Groen.

vanaf 55,- per half jaar

Dojo ’t Loo: Een begrip in het Judo in Heiloo

Dankzij de enorme inzet van veel Forestersleden en
onder leiding van deze voormannen kon burgemeester Pesman onze eigen kantine openen. 1966
v.l.n.r. B. De Groot, K. Zwaan, G. Ket, C.J.D. de
Graaf, voorzitter P. Van Amerongen en Joh. de Vries.

Het eerste en tweede elftal van S.V. de
Foresters kampioen in seizoen 1961 / 1962.

• Meerdere keren
trainen de
meeste sporten
• Lage contributie
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Het mooie kerkgebouw aan de
Holleweg staat er al 40 jaar.
Vanaf 1967 stond de kerk
bekend als Moeder Godskerk.
In 2001 is de kerk aangekocht
door de Protestantse gemeente
en de naam veranderde in Ter
Coulsterkerk.
Onder leiding van Gerard
Leegwater, cantororganist van de
kerk, werd het besluit tot de bouw
van een nieuw orgel door de firma
Pels & Van Leeuwen uitgevoerd.
Het nieuwe orgel zou een klassieke
klankkleur moeten hebben die aansloot bij de barokke
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de brandweer, Madame Art, en
noem maar op is altijd zeer succesvol, plezierig en leerzaam. In
de plakboeken die de kinderen
bijhouden wordt hier altijd heel
enthousiast over geschreven en
getekend. De gastouders zorgen
meestal voor foto’s in het plakboek, leuk voor later.
De afscheidsmiddag is elk jaar
weer een geweldige happening.
De weergoden zijn op de vrijdagmiddag altijd goed gemutst, het
is altijd mooi weer. In zwembad
Dampegheest in Limmen kunnen
de kinderen vrij zwemmen, spelen
en ravotten. Onderwijl wordt een
barbecue voorbereid, samengesteld door de gastgezinnen.
Een worstje, lekker hapje en een
drankje, eenvoudig maar erg gezellig, ook voor de gastgezinnen.
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(excl btw)

Om uw veren g ng de ge egenhe d
te geven z ch te presenteren v a het
weekb ad U tk kpost bestaat de
moge khe d om redact one e kop n
te sturen.
Deze art ke en z n echter gebonden
aan een max mum aanta woorden
en p aats ng ervan s afhanke k van
versch ende factoren.
Om veren g ngen tegemoet te komen
n hun wens om extra redact one e
aandacht s er de veren g ngs-pag na. Voor een gereduceerd tar ef van
395,- euro ex. BTW
(1/2 pag na kost 225,- eurp ex.
BTW) mag u een gehe e pag na n
fu co our vu en met nformat e en
foto's naar keuze.
De veren g ngspag na wordt door
ons gebru kt a s stopperpag na, dat
w zeggen dat uw pag na met de
krant meegaat a s er een pag na
nod g s om tot een even drukomvang te komen. D t betekent dat w
geen vaste p aats ngsdatum met u
af kunnen spreken. U teraard wordt
zovee moge k reken ng gehouden
met uw voorkeur voor een maand of
bepaa de per ode.
Voor opgave van uw veren g ng
voor deze spec a e pag na kunt
u een e-ma sturen naar
verkoop@u tk kpost.n ,
of be 072-5330175.
In de aanme d ng graag du de k
uw gegevens verme den.
Heeft u vragen, ma ons gerust:
verkoop@u tk kpost.n

1

1 april 2009
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Zome avondconce en 2013
Boten stalling op het strand
van Bergen aan zee!
De Kust Zeil & Boten Vereniging Bergen aan zee ook wel de KZBV bestaat dit jaar 30 jaar en is natuurlijk bij velen
bekend van het mede organiseren van het legendarische Jazz en Sail festival, ieder jaar weer in het eerste weekend
van september.

✄

De KZBV met haar fantastische ligging en
boten stalling accommodatie op het Zuid strand van Bergen aan zee is natuurlijk ook
het perfecte vertrekpunt om Catamaran te
zeilen en/of te vissen op de Noordzee.

Veiligheid
En niet te vergeten de walschippers die meer
dan een oogje in het zeil houden!, wat weer
bijdraagt aan de veiligheid van de zeilers en
vissers.

De KZBV heeft een flink aantal leden uit de
kop van Noord Holland en de Randstad en
daardoor treft je er een interessante mix van
mensen die van catamaran zeilen en zeevissen houden.

Stalling plaatsen
Voor seizoen 2009 zijn er weer stalling
plaatsen beschikbaar.
De KZBV pacht een breed stuk strand van
500 meter, van waar de aan en afvarende
boten de zee op en af mogen. Zwemmers
dienen daar rekening te houden met de
boten.

En als lid is de KZBV een prima plek om met
hele familie en vrienden van een heerlijke
zomer te genieten in eigen land!.

Wedstrijd agenda
Voor de meer fanatieke catamaranzeilers en
zeevissers is er een wedstrijd agenda. En in
dit jubileum jaar nog meer activiteiten voor
het hele gezin dan andere zomers.

Voor haar leden beheerd de KZBV
een speciale trekker om je boot van en naar
de vloedlijn en stalling te brengen. De containers om al je spullen in op te bergen, de
kantine en het windvrije terras voor en hapje
en een drankje bevind zich onder aan de
duinvoet.

Wat een luxe, je windscherm en strandstoelen,
boogy-boards kunnen na een stranddag in de
containers worden opgeborgen. Dus geen gesjouw en heerlijk relax met fietsje of auto naar
huis.

De KZBV nodigt geïnteresseerden uit om
de sfeer op Strand Zuid te proeven. In de
komende tijd zullen de Catamarans en
Motorboten weer naar de club op het Zuidstrand van Bergen aan zee worden gebracht.
Lid worden
Wilt u gelijk lid worden of wilt u meer weten
over de KZBV en de agenda van activiteiten
in dit jubileum jaar kijk dan op de website.
www.kzbvbergen.nl

Meer weten!
Kijk dan op onze website: www.kzbvbergen.nl
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Voorwoord

CONCERTAGENDA
4e kwartaal 2008

De oudste vereniging van Heiloo
viert dit jaar haar 110-jarig jubileum met enkele bijzondere concerten en optredens. Zo vond er op 12
april
een
succesvol
TrioEensgezindheid concert plaats met
medewerking van twee andere
gelijknamige orkesten. Ook heeft
het orkest tijdens het weekend van
6 t/m 8 juni deelgenomen aan het
51ste Muziek- en Zangfestival op
Schiermonnikoog waarbij een 1e
prijs werd behaald. Het hoogtepunt
van het jubileumjaar vindt plaats op
zaterdag 1 november met een jubileumconcert waarbij voor de pauze
het element nostalgie de boventoon
zal voeren door vertolkingen van
enkele composities en bewerkingen
uit vroegere jaren. Ook zal er aandacht worden geschonken aan
hedendaagse en swingende muziek
met als uniek intermezzo de mars
'76 trombones' van Meredith
Wilson welke waarschijnlijk uitgevoerd zal worden met werkelijk
76 trombonisten van orkesten uit
heel Noord en Zuid Holland.

Zaterdag 25-10-08, 14.00 uur
Opening tentoonstelling 110 jaar
Eensgezindheid bij de Vereniging
Oud Heiloo
Locatie: Voormalig schoolgebouw
Bergeonstraat 30 Heiloo
naast DoJo ‘t Loo

Eensgezindheid is als fanfareorkest op 18 oktober 1898 in café
Zomerlust aan de Oude Straatweg
te Heiloo opgericht door enige
“kunstlievende lieden”. Begonnen
met een klein aantal leden, zijn er
veel jaren voorbij gegaan voordat
het fanfareorkest ook buiten Heiloo
enige bekendheid zou krijgen. Alle
moeilijkheden die een vereniging in
een tijdvak van meer dan een eeuw
niet bespaard blijven heeft ook
Eensgezindheid moeten doorstaan.
Er zijn zelfs periodes geweest waarbij alleen door een uiterste krachtsinspanning van enkele trouwe
leden een ondergang van de vereniging werd voorkomen. Dankzij
enkele hardwerkende leden en dirigenten is Eensgezindheid momenteel één van de oudste verenigingen
uit de omtrek geworden.
110 jaar Eensgezindheid is een
lange periode waarin veel leden zijn
gekomen en gegaan in een wereld
die telkens weer veranderd. Het is
daarom verheugend dat de muziekvereniging met haar tijd mee is
gegaan en inmiddels weer een
goede bezetting heeft en op een
behoorlijk muzikaal niveau speelt.
Het oorspronkelijke doel van de vereniging staat daarbij nog steeds
hoog in het vaandel; veel enthousiaste mannen en vrouwen die in hun
vrije tijd op een plezierige en ontspannen wijze met muziek bezig
willen zijn en dat aan anderen willen
laten horen. Dit is nu terug te zien
in zowel het leerlingenorkest als het
grootorkest en de vele concerten die
de vereniging organiseert. De vereniging hoopt dan ook dat er ook in
de toekomst nog veel nieuwe leden
de weg naar de vereniging zullen
vinden, en dat Eensgezindheid nog
vele jaren iedereen in Heiloo en
omstreken kan laten meegenieten
van haar muziek.
Graag nodigen wij alle oudleden, donateurs en andere
geïnteresseerde luisteraars uit
om ons Jubileumconcert te
bezoeken dat op 1 november
2008 gegeven gaat worden in de
Ter Coulsterkerk te Heiloo.
Ernst Dulmers,
Voorzitter Eensgezindheid

Kom ook muziek maken
bij Eensgezindheid!

Speel je een blaasinstrument of
bespeel je een slagwerkinstrument,
kom dan eens vrijblijvend kijken en
luisteren op één van onze repetities
op de donderdagavond. Het leerlin-
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Zaterdag 01-11-08, 20.00 uur
JUBILEUMCONCERT
tezamen met 76 trombonisten
Locatie: Ter Coulsterkerk,
Holleweg 111, 1851 KE, Heiloo
Zaterdag 20-12-08, 20.00 uur
Kerstconcert tezamen met het
Kerstprojectkoor 2008
Locatie: Ter Coulsterkerk,
Holleweg 111, 1851 KE, Heiloo

Ook de (oudere) jeugd heeft de toekomst
Sinds
enige
tijd
heeft
Eensgezindheid een apart leerlingenorkest dat is samengesteld uit
een aantal leerlingen (leeftijd variërend van ca. 7 tot 70 jaar) die
ongeveer 1 jaar muziekles hebben
gehad via de muziekschool of een
privédocent. In dit kleinschalige
orkest kunnen leerlingen, onder leiding van de dirigent, alles leren wat
nodig is voor het meespelen in het
grootorkest. De leerlingen leren
naast het spelen van de eigen partij
ook om op de dirigent te letten die
aangeeft in welk tempo er gespeeld
moet worden, en of er luider of

zachter gespeeld moet worden.
Ook wordt er geleerd te luisteren
naar medemuzikanten zodat er een
mooi geheel wordt gevormd. Op
deze kleinschalige manier van
samenspelen wordt het mogelijk
om
ook
met
andersoortige
(blaas)instrumenten als de trompet, de bugel, de saxofoon, de
hoorn, de klarinet, de bariton, de
bas, de dwarsfluit en het slagwerk
samen te spelen en daarmee de
basis te leggen voor de doorstroming naar het grootorkest.
De repetities van het leerlingenorkest zijn voornamelijk gericht op

het samenspel en het plezier in het
gezamenlijk oefenen. Na ongeveer
2 tot 3 jaar doet een leerling zijn
eerste examen (HaFa diploma A).
Vanaf dat moment mogen de leerlingen gedeeltelijk meespelen met
het grootorkest. Vanaf het B-examen mogen de leerlingen volledig
meespelen met het grootorkest.

proberen ze elk jaar een leuk uitje
te organiseren voor de jeugdige
leerlingen en betrekken de leerlingen zoveel mogelijk bij allerlei activiteiten van het orkest. Zo bouwen
de leerlingen een band op met het
orkest en zien ze dat er meer te
doen is bij het orkest dan alleen
meespelen.

Het leerlingenorkest heeft naast
de gebruikelijke concerten tezamen
met het grootorkest ook andere
optredens zoals optredens met
kerst, optredens in winkelcentrum
’t Loo en andere optredens. Verder

Het leerlingenorkest repeteert
iedere donderdagavond van 19.00
tot 19.45 uur in de kantine van het
bedrijfsgebouw “Ko Hartog” op de
Oude Werf 18 (bedrijventerrein
Ypestein) te Heiloo.

WIST U?

Waneer je nog geen instrument bespeelt, maar wel graag
een instrument wilt leren
bespelen, kan je als je in
Heiloo woont tegen een gereduceerd tarief bij de Muzieken Dansschool Heiloo muziekles volgen. Eventueel kun je via
onze vereniging gratis een
instrument in bruikleen krijgen. Eensgezindheid heeft een
grote diversiteit aan muziekstijlen op haar programma
staan. Zo is er altijd voor ieder
wat wils, en blijft het spelen
en luisteren altijd afwisselend.

jeugdleden en € 98,- voor volwassenen per jaar. Eensgezindheid
hanteert bij de inschrijving van
nieuwe leden geen inschrijf- of
administratiekosten. Ook zijn er
geen (eenmalige) kosten verbonden aan het gebruik van het uniform en het instrument.

Naast de optredens en concerten organiseert Eensgezindheid
ook andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een barbecue of een
kerst-in. De leden vinden naast het
musiceren het sociale aspect ook
heel belangrijk.
De contributie voor 2008
bedraagt slechts € 65,- voor

Muziekvereniging Eensgezindheid
Martine Vrielink
p/a Stationsweg 1
1851 LH Heiloo
Tel: 072-5334851
info@mv-eensgezindheid.nl

Nieuwsgierig geworden….
Kijk dan voor meer informatie op
onze website: www.mv-eensgezindheid.nl, of neem contact op met het
secretariaat van Eensgezindheid.

Muziek maken is leuk, samen
muziek maken is nog veel leuker

 Dat de eerste dirigent uit 1898 slechts 2 jaar voor het orkest
heeft gestaan?
 Dat in 1902 de contributie voor het eerst verlaagd werd,
en wel van 25 naar 15 cent per week?
 Dat in 1906 het dagelijks bestuur voor het eerst zijn ontslag
indiende?
 Dat in 1910 de weledele heer Maas Geesteranus voorzitter
van Eensgezindheid werd?
 Dat Eensgezindheid in 1918 voor het eerst een subsidie van
fl. 20,- per jaar van de gemeente Heiloo kreeg?
 Dat in 1923 erevoorzitter Jhr. N. van Foreest de Heilooër
burgers oproept om kunstlievend lid (donateur) te worden
van Eensgezindheid?
 Dat rond het 25 jarig bestaan onrust ontstond in Heiloo door een
toneelstuk en dat hierdoor een tiental katholieke leden een eigen
fanfare St. Caecilia oprichtte?
 Eensgezindheid een eigen fanfare St. Caecilia oprichtte?
 Dat Eensgezindheid in 1933 dankzij de weledele heer Bruul
een muzieknis kon bouwen in het muziekpark te Heiloo?
 Dat de langstzittende dirigent Albert Meijns ruim 30 jaar voor
het orkest heeft gestaan?
 Dat in 1934 het jeugdcorps Jong Eensgezindheid werd opgericht?
 Dat Eensgezindheid in 1936 op alle concoursen eerste prijzen
behaalde?
 Dat Eensgezindheid in 1945 vol verwachting een eigen
symfonieorkest oprichtte?
 Dat de eerste uitvoering van het symfonieorkest ook tevens de
laatste uitvoering was?
 Dat Eensgezindheid in 1948 tegen de Foresters speelde en dat
dit de enige nederlaag van dit jaar was?
 Dat Eensgezindheid pas in 1952 haar eerste uniform kreeg?
 Dat Eensgezindheid in 1955 een dieptepunt beleefde en werd
gereorganiseerd?
 Dat de drumband van Eensgezindheid slechts 10 jaar heeft
bestaan?
 Dat Eensgezindheid in 1977 voor het eerst niet op concours
ging wegens tegenvallende muzikale prestaties?
 Dat in 1979 de eerste vrouwelijke dirigent (Karin Smit) werd
aangenomen?
 Dat Eensgezindheid in de jaren ’70 koekacties organiseerde?
 Dat Eensgezindheid in 1989 wegens de komst van de nieuwe burgemeester Schoof haar repetitielokaal moest verhuizen naar elders?
 Dat sinds 1991 Eensgezindheid repeteert bij haar sponsor
Ko Hartog?
 Dat Eensgezindheid sinds 1998 feitelijk geen fanfareorkest meer is?
 Dat de Fanfare St. Joseph in 2001 na 50 jaar weer te gast was
bij Eensgezindheid in Heiloo?
 Dat Eensgezindheid sinds vele jaren weer 50 orkestleden heeft?
 Dat Eensgezindheid sinds 2003 weer een enorme muzikale
opleving beleefd?
Wist u dit niet? Lees dan meer over het heden en verleden van
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Cock Wissenburg bij afscheid
gemeentelijk onderscheiden
AKERSLOOT - Na tien jaar
lang de voorzittershamer van
Stichting
Welzijn
Ouderen
Akersloot (SWOA) in handen
te hebben gehad, neemt Cock
Wissenburg afscheid van haar
vrijwilligerswerk in Akersloot.
Dat ging niet onopgemerkt. Het
college van B&W vond haar inzet,
in het bijzonder voor de vernieuwbouw van ‘t Kruispunt, meer dan
voldoende reden om de Akerslootse

Marion van Stralen, Rogier Haartman,
Erik Nieman en Mark Admiraal.

Yvonne

van

Dijk,

Foto: Marleen Bos

"Als makelaar kom je het hele leven tegen"
LIMMEN - Wat in de zeventiger jaren begon als een zelfstandige dorpsmakelaar, groeide uit tot een regionaal opererend kantoor. Rietveld
Makelaars in Limmen kent de omgeving op zijn duimpje en zet net een
stapje extra voor zijn klanten. “We nemen overal de tijd voor. Mensen blij
maken is ons belangrijkste doel.”
Erik Nieman, Rogier Haartman en Mark Admiraal kopen, verkopen, begeleiden en taxeren met verve. Erik is nieuwbouwspecialist, Rogier kent
Heiloo op zijn duimpje en Mark weet alles over Limmen en Castricum. Een
goede combi, erkennen ze. Mark: “Bestaande bouw is de kurk waarop we
drijven. Door de stijging van het aantal nieuwbouwprojecten zijn we daar
wel meer mee gaan doen.” Erik: “We werken voornamelijk voor particulieren, maar ook op bedrijfsmatig gebied doen we aardig mee.” Het was
Erik die midden in de crisistijd bij het makelaarskantoor terechtkwam.
“Toen heb ik alles in mijn uppie gedaan. Toen het drukker werd kwam
Rogier erbij en vier jaar geleden sloot Mark zich aan. Inmiddels zijn we het
op een na grootste kantoor van de CAL-gemeenten.” Het leukste aan hun
werk? De variatie. “Je komt in zo veel verschillende situaties terecht. We
werken met starters of verkopen woningen voor mensen die gescheiden
zijn,” zegt Erik. Mark: “We gaan ver in onze dienstverlening. Laatst was er
een gezin dat hun woning uit moest omdat het verkocht was. We zijn toen
op zoek gegaan naar een huurwoning om de tijd te overbruggen.” Rietveld
Makelaars gaat niet voor een ‘snelle verkoop’. Erik: “In deze tijd kun je dat
natuurlijk makkelijk doen, maar vroeg of laat val je door de mand. Wij zorgen voor een goede begeleiding en nemen de tijd voor het traject. Of dat
nu een dag duurt of drie jaar.”
De grootste gekte op de huizenmarkt is wel voorbij, denken Erik en Mark.
“Dat begint meestal in Amsterdam en daarna merken we het ook in onze
gemeente. Meer dan de helft van de woningzoekenden komt uit een andere
regio,” zegt Erik. Mark vult aan: “Vooral Haarlemmers en Amsterdammers
weten ons te vinden. Niet zo gek ook, want je woont hier natuurlijk
prachtig.”
Rietveld Makelaars, De Drie Linden 1 in Limmen. Bereikbaar via 0725051464, info@rietveldlimmen.nl of www.rietveldlimmen.nl.

gemeentelijk te onderscheiden.
Mevrouw Wissenburg ontving de
erespeld bij haar afscheid uit handen van burgemeester Toon Mans.
Wissenburg was sinds 2006 actief
voor de SWOA, maar maakte zich
op meerdere terreinen verdienstelijk voor de omgeving. Zo was zij
achttien jaar actief voor de stichting Rietlanden, voorzitter van het
koor l’Art du Chant en zat zij in de
jaren ‘90 in het bestuur van ViVa!

Zorggroep. Ook was zij coördinator van het kerstdiner van het seniorenplatform. Van juni 2016 tot
januari 2017 was zij de drijvende
kracht achter de verbouwing van
‘t Kruispunt. Via sponsorgelden en
giften is hiervoor € 170.000 binnengehaald, mede dankzij Wissenburg.
Burgemeester Mans roemde haar
voor haar ‘doorzettingsvermogen
en vele verdiensten voor Akersloot’.
Wissenburg verhuist naar Zaandijk
en neemt daarom afscheid.

De gastvrouwen en- heren
van Postaanzee
EGMOND AAN ZEE - In
2016 is Ontmoetingscentrum
Postaanzee van start gegaan, en
het is niet meer weg te denken.
Postaanzee bevindt zich dan ook
op een unieke locatie midden in
Egmond aan Zee. Het heeft een
warme, vriendelijke en open
uitstraling en is zeer laagdrempelig. Mensen lopen makkelijk
naar binnen. Postaanzee is een
plek waar mensen zich thuis
voelen en elkaar kunnen ontmoeten.

Met een hartelijk welkom en
een luisterend oor en de koffie/
thee voelt eenieder zich snel op
zijn gemak. Even een praatje kunnen maken is voor veel mensen
zo belangrijk en kan een manier
zijn om de dag te starten of door te
komen. Er is een leestafel met iedere dag weer de laatste edities van de
krant en je vindt er allerlei informatie. Er kunnen boeken meegenomen
worden en als je het treft dat Stijn
er is dan krijg je daar een professioneel advies bij. Kortom genoeg

redenen om Postaanzee niet voorbij
te lopen.
Voor koffie/thee wordt om
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Iedereen kan vanuit zijn hart een
bijdrage geven, op een wijze die
bij hen past en binnen zijn/haar
eigen mogelijkheden. Ook dit is
het gedachtengoed dat past bij
Postaanzee. Het ontmoetingscentrum bevindt zich aan de Voorstraat
82a, recht tegenover het busstation.
Tot ziens bij Postaanzee!

Postaanzee heeft een groot aanbod aan activiteiten die allemaal
worden begeleid door vrijwilligers.
Uitgangspunt van Postaanzee is dat
iedereen iets kan betekenen voor
een ander. De een door een activiteit aan te bieden, de ander door
ondersteunende werkzaamheden,
maar allemaal op basis van vrijwilligheid. En je kunt wel stellen dat
Postaanzee bestaat dankzij de inzet
van al die vrijwilligers.
Gastvrouw of -heer zijn is een van
die taken die wordt gedaan door
de vrijwilligers. Het ontmoetingscentrum is van maandag tot vrijdag
open met als vast onderdeel iedere
dag de activiteit InloopaanZee, wat
dan ook letterlijk betekent ‘loop
eens binnen bij Postaanzee’. De rol
van de gastvrouw/-heer is een hele
belangrijke.

Ontmoetingscentrum Postaanzee is niet meer weg te denken.
Aangeleverde foto

Tekst: Mardou van Kuilenburg

Bezoek de open dagen van Natuurtuin Egmond-Binnen

Jaap en Fred naar Alpe d’HuZes
REGIO - Voor de tweede keer
gaan
wandelvrienden
Jaap
de Vries en Fred ValkeringSimoncic op 6 juni proberen
veel geld binnen te halen voor
KWF Kankerbestrijding door
wandelend de Alpe d’Huez te
bedwingen.

EGMOND-BINNEN - Op zaterdag 1 en zondag 2 juni kunt u de
Natuurtuin van Cees en Ria Baart bezichtigen. Deze bestaat uit
een duintuin, een bloemenweide, twee poelen/vijvers en een
vogelbosje. Het is omsloten door windsingels. Verder is er een
insectenhotel en een vogelkijkhut te vinden. Eenmaal in de tuin
waant u zich ver van de buitenwereld. De Natuurtuin is bijna een
hectare groot en is via gemaaide paden toegankelijk. Hierdoor
kunt u de vele wilde planten en vlinders, vogels en insecten van
dichtbij bewonderen. In dit weekend kunt u hier vrij rondwandelen of rondgeleid worden. En als u meer wilt weten over de ontwikkeling van een natuurtuin of het beheer ervan dan vertellen
wij u hier graag over. De entree is gratis en voor de koffie of thee
vragen we een vrijwillige bijdrage. Wij zijn open van 10.30 tot
17.00 uur. Adres: Doelen 25 te Egmond-Binnen.
Aangeleverde foto

In 2016 wisten zij twee keer de
top te bereiken en haalden daarmee
een mooi bedrag op voor het onderzoek naar de genezing van kanker.
Zeer enthousiast en ontroerd door
het evenement schreven zij zich
ook in voor 2017 en 2018 maar
door de ziekte van Irena, de vrouw
van Fred die in 2018 aan kanker is
overleden, kwam dat er niet van.
Het overlijden van Irena geeft ze nu
een extra stimulans om voor KWF
Kankerbestrijding in actie te komen
en zich te laten omringen door al
die mensen die door kanker iemand
verloren hebben.
U kunt Jaap en Fred sponsoren
via
www.opgevenisgeenoptie.nl/
search?kw=team+fred+en+jaap.
Onder andere dankzij de giften op
de uitvaart van Irena staat de teller
inmiddels op € 1.477,- Help ons helpen, opgeven is geen optie!

Jaap en Fred op Triglav, de hoogste berg van Irena’s geboorteland Slovenië.
Aangeleverde foto
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Donderdag 13 juni 19.00 – 20.30 uur:

Informatieavond

Cosmetische
chirurgie
Als u een cosmetische ingreep overweegt, adviseren wij u zich
goed te laten voorlichten. De plastisch chirurg vertelt tijdens de
informatieavond over verschillende cosmetisch chirurgische
behandelingen, waaronder:

Meld u
nu aan
via de site of
per telefoon

ooglidcorrectie
wenkbrauwlift
facelift en halslift
lipofilling

Links op het podium de jonge meerkamper Manuel Cronie.

Hoe gaan de ingrepen in hun werk en
wat u kunt verwachten? Wilt u meer
weten? Kom langs op deze kosteloze
en vrijblijvende avond. Meld u aan via
www.centrum-oosterwal.nl of bel
naar 072 515 7744.

Locatie informatieavond:
Comeniusstraat 3
1817 MS Alkmaar
Telefoon 072 515 77 44
www.centrum-oosterwal.nl

Trias-pupil Manuel Cronie
wint Nationale A-Games
HEILOO - Afgelopen zondag 26 mei vond
bij AV Pijnenburg te Soest de Nationale
A-Games 2019 plaats, met uitstekende
prestaties van Trias-pupillen. Manuel
Cronie liep op de 60 meter horden naar
de winst in een razendsnelle 9.81 seconden. De jonge meerkamper van Trias deed
het eveneens erg goed op de 60 meter
sprint.
Op de 1000 meter kwam Florian Rijks
tot een knappe vierde plaats in een tijd van
3 minuten en 25 seconden. Bij de meisjes
was het Zoe Hoebe die zelfs over de 4 meter

DE SCOOTERBOX repa-

reert alle merken scooters
en scootmobielen. Wij halen
uw scooter GRATIS op.
Ook levering nieuwe. www.
descooterbox.nl 06-22020702
AGM-DEALER

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

Aangeleverde foto

sprong . Haar nieuwe record staat op 4.19
cm. Bij de C/D juniorencompetitie, die op het
prachtige atletiekcomplex aan Het Maalwater
werd georganiseerd, werden er verschillende
ereplaatsen behaald door de Trias-junioren.
Iris Kramer won het hoogspringen bij de
MC met een prachtige hoogte van 1.55 meter,
Luuk Hoogland werd bij de C jongens knap
tweede op de 800 meter (2.24,45 sec) en Skip
Lemstra sprong bij het verspringen 5.05 meter,
goed voor een derde plaats. Ten slotte sprong
Fien van Hove naar een tweede plaats bij het
verspringen.

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

BARRY DE VRIES AUTO’S.

In- en verkoop. www.barrydevriesautos.nl De Wagenmaker 12, 1851 PX Heiloo. Tel.
06-21598809

Bianca,
psycholoog

Ararad, (kinder)

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

Tuinonderhoud Jeroen
Borst. Voor professionele
snoei en onderhoud voor alle

soorten tuinen. Bel voor een
gratis offerte: 06-41803734
info@jeroenborst.nl www.

DE KAMER

LUNCHSPECIAL

jeroenborst.nl

laat je groeien

ww w.fortekinderopvang.nl

Uw partner in communicatie
Bedrijfsﬁlms

Online

Boek
producties

Video
producties

Diverse modellen elektrische
fietsen, o.a. de testwinnaar
van de ANWB: de Gazelle

Iedere twee weken een
nieuwe lunchspecial

Grenoble C7+ hmb: als beste
getest. Demomodellen aanwezig. Bosman Tweewielers.

30
me
12 i t/m
juni

Westerweg 295, Heiloo. T :
5331241 www.bosmantweewielers.nl

Broodje frit tata met Spaanse
salsa en pancet ta

DE UITKIJKPOST
LEZEN?

Salade met feta,
basilicum en tomaat

Ga naar:
Drukwerk

isch
etar
veg geli jk
mo

Gepof te paprikasoep

€ 6,95

Uitkijkpost | Willibrordus Business Centrum | Kennemerstraatweg 464 | Heiloo | T 072 5330175 | www.uitkijkpost.nl

Elke dag het laatste
nieuws online uit
HEILOO - LIMMEN
AKERSLOOT & CASTRICUM

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

SPORT
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Terrirs MF1 kampioen
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Uitkijkpost Voetbalpoule
voor het WK vrouwenvoetbal
HEILOO - Nog even en de
strijd om het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal barst
los. De oranje leeuwinnen zijn
er klaar voor en spelen op 11
juni hun eerste wedstrijd. Na
de Europese titel in 2017 staat
het elftal van Sarina Wiegman
achtste op de wereldranglijst.
Sindsdien zit het vrouwenvoetbal in Nederland helemaal in de
lift.

HEILOO - De meisjes van Terriërs MF1 zijn ongeslagen kampioen geworden. En daar zijn ze natuurlijk heel blij mee! Coaches
Sanne en Rebecca bedankt!
Aangeleverde foto
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Ook in Heiloo is het vrouwenvoetbal heel populair. Sterker nog, de
gemeente Heiloo heeft gemiddeld
de meeste vrouwenvoetballers van

HZV JO17-2 2e op NK zaalvoetbal

Noord-Holland. Zowel HSV als De
Foresters hebben vrouwenvoetbal
hoog in het vaandel staan en gaan
vooral uit van veel spelplezier. Twee
keer per week wordt er getraind en
soms komen teams van de beide
Heilooër clubs zelfs uit in dezelfde
competitie, wat spannende derby’s
oplevert. Krijg je ook zin om te gaan
voetballen? Ga dan gewoon eens
kijken bij een training, of train mee!
Misschien heb je wel vriendinnen
die al voetballen.
Uitkijkpost Voetbalpoule voor
het WK vrouwenvoetbal
Ook Uitkijkpost is enthousiast

over het vrouwenvoetbal en maakt
het WK vrouwenvoetbal graag
nog een beetje spannender met de
Uitkijkpost Voetbalpoule. Een poule
waaraan alleen vrouwen mogen
meedoen en waarvan de te winnen
prijzen dus ook speciaal op vrouwen zijn afgestemd. Dus trommel
je vriendinnen, zus, moeder, oma,
buurvrouw, tante, juf en wie dan
ook op en doe mee aan deze leuke
poule. Vanaf zaterdag 1 juni kun je
je via de link op onze website www.
uitkijkpost.nl inschrijven en speel je
mee voor leuke prijzen (en eeuwige
roem natuurlijk). Ook lees je daar
de spelregels.

HSV MO19-1 kampioen

HEILOO - De jongens van JO17-2 van HZV het Vennewater hebben zondag 19 mei een nette 2e plaats behaald op het NK zaalvoetbal. Hier zijn de jongens natuurlijk erg trots op! Spelers achter v.l.n.r.: Ian, Ryan, Stein, Chris, Sam, Stef, Thijs. Voor: Kep,
Joep, Jelmer, Joris, Wessel.
Aangeleverde foto

HEILOO - De meiden van HSV MO19-1 werden op 11 mei zonder puntverlies kampioen in de voorjaarscompetitie. Boven: Tessa, Maartje, Linette, Iris, Eline, Lucy, Merel,
Beau, Amber, Denise, Shanti en Ilse. Onder: Britt, Stella en Miranda. Larissa en coach/
trainer Richard Brasser ontbreken op de foto. Zaterdag 1 juni komen de meiden nog
één keer in actie vanaf 10.00 uur tijdens het Mona Burgering Toernooi bij HSV aan
Het Maalwater in Heiloo.
Aangeleverde foto

BUURT
SPORT
COACH
Inmiddels ben ik al even Buurtsportcoach. Toch verbaas ik
me soms nog steeds over de vele activiteiten die georganiseerd worden in Heiloo. Zo was ik uitgenodigd om mee
te denken over een sportieve dag tijdens het Timmerdorp
Heiloo in de laatste week van de zomervakantie. Daar aangekomen bleek er al een volledig draaiboek te zijn, met wel
tien verschillende sportieve clinics om uit te kiezen.
Er zijn nog meer mooie initiatieven, waar ik graag een steentje aan bijdraag. In juni mag ik
een dagje meelopen met de
Rol 4-Daagse, die georganiseerd wordt door het Trefpunt
Heiloo. Daarnaast kijk ik hoe ik
Villa Westervenne kan ondersteunen bij beweegactiviteiten
tijdens de dagbehandelingen
voor dementerenden en organiseer ik kleutersportdagen voor
verschillende basisscholen.
Door samen te werken
kunnen we meer bereiken.
Dat is te zien aan het Zomerkamp, dat in de eerste week van
de zomervakantie wordt georganiseerd door Jongerenwerk
Heiloo en de Buurtsportcoach,
en dat mogelijk gemaakt wordt
door een bijdrage van Rotary

Club Heiloo. Samen proberen
we kinderen van groep 3 t/m
8 uit Heiloo een onvergetelijke
week te geven. Het Zomerkamp
was binnen een uur nagenoeg
uitverkocht! De kinderen hebben er dus al zin in en wij ook!
Om er een fantastisch kamp
van te maken zoeken we mensen tussen de 16 en 30 jaar om
leiding te geven aan het kamp.
Wil je daar bij helpen? Neem
dan contact op via onderstaande gegevens.

Mocht u vragen hebben over sporten en bewegen in Heiloo, of juist een
goed idee willen delen, dan ben ik te bereiken via 06-28493955, of via
b.ploeger@alkmaarsport.nl. U kunt ook altijd even langskomen op mijn
Sportspreekuur, op dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur in Herberg Jan.

Piet Bras erelid van Golfclub Heiloo
HEILOO - Tijdens de geanimeerde
voorjaarsvergadering
van Golfclub Heiloo (GCH)
werd Piet Bras, hoofd van de
baancommissie, tot erelid van
GCH benoemd. Na een carrière
van 15 jaar had hij aangegeven
ermee te willen stoppen.
Naast het vertrek van Piet Bras
nam GCH ook afscheid van Folkert
Berghuis, die tot lid van verdienste wordt benoemd. Er is gelukkig een opvolger gevonden in Kees
Bosboom. Om de opvolging zo soepel mogelijk te maken blijven zowel
Piet Bras als Folkert Bergsma nog
even aanwezig om te assisteren bij
de aanleg van de nieuwe driving
range medio 2019. GCH heeft een
goed financieel jaar achter de rug.
Er zijn meer leden bijgekomen en
er is behoorlijk geïnvesteerd in de

V.l.n.r.: Folkert Berghuis, Weren de Vries en Piet Bras.
Aangeleverde foto

Nieuwe sponsor Terriërs Dames 1
HEILOO - Terriërs Dames 1 heeft een nieuwe
hoofdsponsor, Eiland de Wild Keukens. Ook een
van de auto’s wordt gesponsord door Eiland de
Wild.
Rob Kuijpers, Cees Driehuis en Wytze van der Meer
tekenen in aanwezigheid van de ALV het sponsorcontract. Er zijn veel mensen die de club een warm hart
toedragen, bijvoorbeeld door op een of andere manier
te sponsoren of op een andere belangrijke manier
betrokken te zijn.

Aangeleverde foto
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“Zwart”

Aandacht voor u.

Deez Zorgvoor
biedtu.
particuliere
Daisy Druijven-de JongAandacht
verzorging
Aandacht
vooren
u. persoonlijke
Zzp-er Helpende Plus
Daisy
Druijven-de
Jong ondersteuning aan huis. Wij zijn
Daisy
Druijven-de Jong

De Hoefsmid 37, 1851gespecialiseerd
PZ Heiloo in ouderenzorg.

info@deezzorg.nl
Zzp-er
Helpende
Plus
Zzp-er
Helpende
Plus

06-57165871

 06 55 06-57165871
13 13 06

www.deezzorg.nl
info@deezzorg.nl
info@deezzorg.nl
www.deezzorg.nl
www.deezzorg.nl

06-57165871
06-57165871
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AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER
Kennemerstraatweg 189, 1851 BE Heiloo T 072 5331818 / info@toyota-heiloo www.debruijnblokker.nl

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

HET ADVERTEREN OP DEZE PAGINA LEGT U VOOR MIN.
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 HALF JAAR VAST.

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

Ambiance Zonwering

nd

4

Een afspraak is
snel gemaakt!

Deez Zorg
Schildersbedrijf
Deez Zorg
Deez Zorg

e(s)

maal
nd.
ing
,00
TW.
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• Klassiek, Electro- en

Nars
Gottmer
ZONLUIK
is specialist in:

HOETJES

 ZONWERING
Praktijk
voor
 ROLLUIKEN
Integrale
Geneeswijze
 RAAMDECORATIE

Nieuw- en verbouw / Onderhoud / Reparaties
Voor Stationsweg
al uw reparaties
27 50
533wasmachine,
Kantoor:
31. tel.aan
droger
en
keukenapparatuur
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail:
hoetjesbouw@hetnet.nl
Rob Marinus
072-8885819 / 06 53942331

Nars Gottmer

HOETJES

Praktijk voor
Integrale Geneeswijze

Nieuw- en verbouw / Onderhoud / Reparaties

Cruijscamplaan 31 Heiloo
www.heeropwitgoedservice.nl

Autorijschool
Meubelatelier

Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef
Tel. 072 - 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

Handelsweg 6b | 1851 NX HEILOO | T 06 28800333

DE SCHOUW

Pedicure &
Schoonheidscentrum

• Schouwen - Haarden - Kachels.
• Opkwaliteit!
hout, gas, gelPotgrond,
en elektrisch gestookt!
Tuinaarde 1e
• Zowel voor ’n modern eigentijds als
Tuinturf, Zand,
Compost,
Vulgrond
!
voor ’n romantisch
of automaat
klassiek interieur!
Voor dames en heren,
schakel en
...
speeltspecialiteit.
is onze
teit een ról
s kw•aliMaatwerk
Al17
Hoogeweg

Heiloo

5064133

www.event4all.nl
Tel. 072-5053112
of 06-51223712
Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen
Lamoraalweg
69-ind.ter.
Weidjes”
Egmond a/d Hoef
www.gebrmin-limmen.nl
www.ladyfirst.nl
Tevens”de
gazonaanleg

•binnen- en buitenwerk
•ambachtelijk vakwerk
•snelle offertes
Heiloo
•uitstekende service

Voor dames en heren, schakel en automaat

Hoogeweg 17
• Hoogeweg
1851
PG Heiloo54b • 1851 PJ Heiloo • T 06 1299 8058
072-5054662
w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l
06-514 80 504

www.ladyfirst.nl
VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

ADVERTEREN
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D O M E BEL
I N 072
V Aklassieke
S T Gplafonds.
O E D Sierverven,
A D V IsierE S
5330175
pleisters en plafonds spuiten (spack)P.C.
HoefsmidT E14
Heiloo
De
L54b
EOF
F O O•N 1851
( 0vloeren
7PJ
2 )Heiloo
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shl@lvmdesign.nl, www.lvmdesign.nl
w w w.fransveldt.nl

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

H

• SCHILDERWERK binnen en buiten
Heijne
• BEHANGWERK • SAUSWERK

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag.

Telefoon
06 - 42 41 71 10
072 - 5330638
HEILOO

Laan van4 Muijs
24,
1852 -RD
Heiloo
Strammerboogh
- 1921 WN
Akersloot
Tel.
Stationsplein
3b, 0251
1851500225
LN Heiloo
Fax
0251
500225
Mob.
06
22576832
E-mail:
info@vincentkeijsper.nl
(072) 532 46 -00,
06 29 -044
945
VERBOUW - NIEUWBOUW - ONDERHOUD
RAMEN
DEUREN

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL
KOZIJNEN
- SCHUIFPUIEN shl@lvmdesign.nl, www.lvmdesign.nl

BOUWBEDRIJF KLAVER
 Gediplomeerd
schilder •voor
Heiloo e.o.
• NIEUWBOUW
• VERBOUW
ONDERHOUD

 Gediplomeerd
houtschade-houtrot specialist
Kennemerstraatweg
199
 Ook voor glas zetten en behangen
1851 BE Heiloo
• SCHILDERWERK binnen en buiten
Telefoon (072)5330287
• BEHANGWERK • SAUSWERK
(072)5340307
www.locastechniek.nl
Strammerboogh
4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 06 51615523
Werkstress? 1/2 uur gratis.
 072
5333481

Fax 0251 500225 - Mob. 06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl
HEILOO T: 06 36 171 475

E: info@schildersbedrijftbdv.nl
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VAN GOGH’S IRIS

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure
Westerweg 293A, Heiloo

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

☎ 072

TIMMER- EN METSELWERKEN

Kantoor:
Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail:
hoetjesbouw@hetnet.nl
Haardenspecialist
De Schouw

Graszoden

1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504

AANNEMINGSBEDRIJF

FA. P. HOETJES

• Klassiek, Electro- en
Ooracupunctuur• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

TIMMER- EN METSELWERKEN

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

Ooracupunctuur• Mora- Bioresonantie therapie
Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
• Cranio-Sacraal
therapie(0251) 31 4152
Groot
Barlaken
- Bioresonantie
1851Therapie
GDNederland
Heiloo
Lid -Mora
Molenwerf
17, UITGEEST81
zonluik@ambiance.nl
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Groot Barlaken
52 - 1851
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diabetische/reumatische
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ZATERDAG 08.30-12.30 UUR tel. 072 533 19 28
SNELBRUINER / www.kapsalonbijwaard.nl
ZONNEBANK € 40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste
camping Heiloo

restaurant
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Resie Rutgrink
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Meubelatelier DE SCHOUW

Tel: 06 5207 4647

www.pedicurecentrumheiloo.nl
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- Haarden
Kachels.
Bent u toe aan een
renovatie/verbouwing
van- uw
woning, wij van
Aannemersbedrijf Danny
Teerenstra
denken
meeelektrisch
en helpen ugestookt!
graag verder
• Op
hout, gas,
gel en
LOODGIETERSBEDRIJF
camping Heiloo
• Zowel voor ’n modern eigentijds als
G . VAN TIL
voor ’n romantisch of klassiek interieur!
• Maatwerk is onze specialiteit.sinds 1906

restaurant de groene kip

Tassen

gezellig uit! badkamers, sanitair
Italiaans
leder
gas- en waterinstallaties,
verwarming
072
5064133
AOf.B.L.
Hoetjes
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verbouwing, aanbouw keuken
en badkamer, renovatie.Correspondentie
Dan bent uw
Werkplaats
bij Aannemersbedrijf
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Teerenstra
aan124,
het goede
adres.
De Omloop
24,De
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RJ
Heiloo
Postbus
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Hoefsmid 33 G
Vredenoord
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bouwend
Nederland,
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072 PZ
535Heiloo
55 53, fax 072 535 55
51WP Heiloo
1852
Voor meer informatie: zie onze website of bel ons.TTel.
025-1670037
072 - 511 30 09

Uw adres voor schoenreparaties,
sleutels en tassen
Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

verzorging van
LOODGIETERSBEDRIJF
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Kees Burger had hart voor Heiloo
HEILOO - Het dorp is er een beetje stil van... Op 22 mei jongstleden is door een noodlottig ongeval plaatsgenoot Kees Burger om het
leven gekomen. Velen kenden Kees als hardwerkende ondernemer in
‘zijn’ keurslagerij Kees Burger. Inmiddels genoot hij al een paar jaar
van zijn pensioen. Echter, Kees bleef betrokken bij ‘t Loo in zijn rol
als voorzitter van de winkeliersvereniging en maakte zich hard voor

het winkelgebied en de ondernemers in en rondom ‘t Loo. Kees was
betrokken, een verbinder. Hij was zeer actief binnen Ondernemend
Heiloo en ook Stichting Ik Winkel in Heiloo kon op zijn inzet rekenen. Kees toonde zich een goede sparringpartner, vooral voor ondernemers en bij projecten die ondernemers aangingen. Zijn inzet en
enthousiasme in deze zal voor Heiloo een gemis zijn.

Ook in 't Loo had Kees een grote familie
HEILOO - Herinneringen aan Kees zijn er talloos, haast te veel. Zijn langdurige rol in het bestuur van winkeliersvereniging ‘t Loo is er zeker een
die niet onvermeld mag blijven. Binnen de vereniging heeft hij diverse
functies bekleed om uiteindelijk, terecht, te eindigen als voorzitter. Kees
was het aanspreekpunt voor iedereen die bij ‘t Loo betrokken was. Door
zijn grote verbondenheid met diverse organisaties in Heiloo heeft Kees
veel voor ‘t Loo kunnen bereiken én betekenen. Zijn laatste grote klus als
voorzitter, de renovatie van ‘t Loo, heeft hij helaas niet kunnen voltooien.
De ingeslagen weg, de visie die we gezamenlijk hadden over de ontwikkelingen binnen maar zeker ook buiten ‘t Loo, het versterken van elkaar
en het samenwerken met elkaar; wij zullen zijn energie zeker missen.
Bovenal gaan we Kees als mens missen. Hij was altijd breed geïnteresseerd, en zijn vele hobby’s en levenslust zullen worden herinnerd. Naast
zijn eigen gezin had Kees ook in ‘t Loo een zeer grote familie.
Namens de winkeliersvereniging en bestuur winkelcentrum ‘t Loo,
Willem van den Berg

"We gaan een betrokken ondernemer missen"
Ondernemend Heiloo heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van
het overlijden van collega-ondernemer Kees Burger. Er waren nog zoveel
ideeën en plannen om het verbinden van de ondernemers in Heiloo nog
mooier en leuker te maken. Met Kees waren we veel over ons mooie
Heiloo aan het sparren en met het enthousiasme van Kees was dit altijd
een feestje waarbij Kees vooral bezig was om het commerciële en sociale
vlak te verbinden. Wij gaan in hem een uitermate betrokken ondernemer
missen en zullen in zijn geest doorpakken.
Ondernemend Heiloo

Kees met ‘zijn’ Rangers in Nepal; v.l.n.r. Erik, Alex, Ruud, Friso, Barre, Mike, Kees en Case.
Aangeleverde foto

Het verhaal van
Highlow Ranger Kees Burger
HEILOO - We rijden allemaal
vanaf onze jeugd. Eerst op de
Zündapp, dan komt er iets uit
Japan en uiteindelijk kies je
voor een motor, het echte werk
op twee wielen. Zo ook Kees. Na
o.a. de Ardennen en Duitsland
onveilig te hebben gemaakt,
kreeg Alex in 2008 het idee
om een school te sponsoren in
Nepal en India.
Onze uitdaging was om India van
boven naar beneden te doorkruisen. Kees was er direct voor in en
stond te trappelen om mee te gaan.
Uiteindelijk werd onze eerste verre
rit een feit in 2010. De Highlow
Rangers zijn geboren! Een hechte
groep motorliefhebbers voor het
leven. We waren onaantastbaar en
onkwetsbaar, niemand deed ons
wat! Kees moest even wennen aan
de Indiase rijstijl. Halverwege de
trip werd hij van de weg geduwd
door een onaardige Indiër. Kees zijn
Royal Enfield vatte vlam inclusief
Kees. We verzorgden hem iedere
dag en deze aanslag overleefde hij
glansrijk.
Daarna volgden nog een paar
keer India, Spanje, Nepal en als
laatste Marokko. Vallen hoort erbij
in deze gebieden, maar je staat op
en rijdt verder. Stuur en steps weer
recht, zand uit je helm en gaan.
Onze stuurmanskunst was zodanig
dat we af en toe ons hart vasthielden, maar we hebben alles glansrijk
doorstaan. Samen reden we meer

Thuis maakte hij van zijn tuin een
hemel op aarde, zo mooi! We begrijpen niet waarom hij nu naar de
hemel moest.

Aangeleverde foto

dan 22.000 km, de halve wereld
rond! Kees zijn vriendelijkheid was
geweldig voor ons, aan stemverheffing deed hij niet. Hij was de man
van de rede, wat welkom was in ons
gezelschap.
Kees zorgde voor de sponsoren om de minderbedeelden in de
samenleving ook wat extra’s te kunnen geven. Dat deed hij met plezier
om zoveel mogelijk geld binnen te
slepen voor het goede doel. Zijn
vrienden- en kennissenkring was
enorm (de burgemeester van Heiloo
noemden we hem). Zijn laatste heldendaad was de sponsorrit van
komende juni, waar hij alles voor
geregeld heeft. Hij had de tijd, hij
was twee jaar geleden gestopt met
zijn slagerij en kon genieten van
zijn vrijheid. Die was hem niet lang
gegund.

Kees bedankt!
Kees, bedankt voor de afgelopen 20 jaar. Het was zeer leerzaam om met
je te mogen samenwerken. Je was de laatste 2,5 jaar al echt van je pensioen aan het genieten. Tussen de weekjes Spanje met Carla door kwam je
vaak nog effe buurten voor de laatste nieuwtjes. En vragen of het nog een
beetje druk was het afgelopen weekend... Dat zullen we erg gaan missen!
We zetten daarom je levenswerk de komende jaren met veel passie voort.
Namens keurslagerij Burger,
Marcel Scholten

Bij de vele bbq’s stond Kees zijn
mannetje voor ons, we zullen hem
missen. Zaterdag voetbalt zijn team
met zwarte banden om, ook zij zullen hem missen. In zijn zaak is het
stil, zijn team staat met de tranen
in hun ogen door te gaan met het
werk. Zijn laatste winter zorgde hij
voor een ijsbaantje bij het winkelcentrum. Daar hees onze biker zich
in een kerstmannenpak en deed
samen met de burgemeester een
ererondje op het ijs. Wie was nu
onze burgemeester?
Zondag jongstleden reden we
met 60 motoren naar de plaats des
onheils. Kees zijn zoons reden mee
op motoren en de saamhorigheid
was weer groot. Dit waren de woorden van de stokoude wijze meester
zelf, zoals wij hem gekscherend
noemden. Het leven gaat door, ook
zonder onze goede vriend. Wat hebben we een lol met hem gehad. Voor
ons blijft hij in ons midden en we
zullen hem nooit vergeten.
Wij, de Rangers, dolen verder zonder Kees, maar in ons hart rijdt hij
mee. We zijn kwetsbaar, onze overmoed is gekrenkt tot op het bot.
Vrienden van de Highlow
Rangers

Aangeleverde foto

"De kracht en energie van Kees vasthouden"
De gemeente Heiloo mist aan Kees Burger een zeer betrokken ondernemer. Een die enthousiasmeert, andere ondernemers op sleeptouw neemt
en die dingen mogelijk wist te maken. Hij zette zijn energie niet alleen in
voor zijn eigen onderneming maar ook voor de gemeenschap. Wij moeten
met elkaar proberen om de kracht en energie van Kees vast te houden en
niet verloren te laten gaan.
Gemeente Heiloo
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Je gras net gemaaid, de motor gepoetst
Nog effe een ritje, dat bleek je laatste
Nu moeten we door zonder jou

Kees Burger
Cornelis Nicolaas

Zijdewind
10 september 1958

Alkmaar
22 mei 2019

Carla Burger-Duinmeijer
Martin, Lotte
Sarina en Nico, ♡
John en Angela
Dave en Lucy
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden
Bezoek- en correspondentieadres:
Breedelaan 7, 1851 MA Heiloo

Vriend en regelneef van de Highlow Rangers
Kees we hebben een wereldtijd met je gehad, maar helaas veel te kort.
Wij wensen Carla, kinderen en familie
heel veel sterkte met dit grote verlies
Laatste groet
Highlow Rangers

Marcel & Anja
Pieter & Carolien
&
Medewerkers keurslagerij Burger

Diep bedroefd en verslagen zijn wij
na het overlijden van

Voorzitter ondernemersvereniging
Winkelcentrum ’t Loo
En oud collega-ondernemer Winkelcentrum ’t Loo.

Namens het bestuur van de ondernemersvereniging,
de ondernemers in ’t Loo en medewerkers.

Bedankt! Wat zullen we je missen.
Groot is de verslagenheid en het verdriet.
Mooi zijn de herinneringen aan onze vriend

Kees Burger
Wij wensen Carla veel sterkte
in deze moeilijke tijd.
IJssalon Di Fiorentina.

Kees wat hebben we genoten van je enthousiasme en humor.
Wij konden altijd een beroep op je doen, niets was jou teveel.
Helaas moeten wij veel te vroeg afscheid van je nemen.
We gaan je missen Kees.

KEES BURGER
Je vrienden en vriendinnen van de Loods

Kees

Kees Burger

Ed en Thea
+Kees en Gien
Jos en Monique en Annemarie+

We zijn er stil van.

Vriend, je blijft in onze gedachten.
Ruud Opdam
Willem Meijer
Herman Maas
Ben Tervoort
Rob Schermer
Jan Kraakman
Jeroen Visser
Jos Veldt

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
is...
Henny Stoop

Kees,
bedankt voor de
fijne samenwerking.
Uitkijkpost Media
Directie en medewerkers

Zo sterk verbonden, toch splitst zich de weg.
Wij zijn diep geschokt door het plotselinge
overlijden van onze collega-ondernemer

Kees Burger
Naast enthousiast lid hebben wij in Kees altijd een
maatje en sparringpartner gehad die met
veel energie de samenwerking met
collega-ondernemers stimuleerde.
Deze samenwerking gaan wij enorm missen.

Namens bestuur en leden

www.capella-uitvaartverzorging.nl

Kees was één van de voorvechters van samenwerking
tussen de winkeliers om het winkelen in Heiloo zo
aangenaam mogelijk te maken voor onze klanten.
We herinneren hem als een harde werker waar we altijd
op konden rekenen. Een verbinder en levensgenieter
die iedereen het beste gunde.
Wij wensen Carla en alle familieleden sterkte
met dit grote verlies.
Bestuur en leden Stichting Ik winkel in Heiloo

Wij wensen Carla en familie veel sterkte
toe in deze moeilijke tijden.

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345

Wij zijn ontdaan door het tragische ongeluk van

Kees Burger

Het ergste is gebeurd. Onze golfvriend Kees Burger is
overleden. Door het gemis van jouw inbreng en humor,
kan de Gentlemen’s Club 2.0 niet meer hetzelfde zijn.

Henk Morsch
John Hoetjes
Loek Groenenveld
Marco Pauw
Aat Scholten
Hubert Tervoort
Rick Boers
Marc Valkering
Anton Bertholee

Het bestuur
Zaalvoetbalvereniging HZV het Vennewater

Kees Burger

Wij wensen zijn vrouw Carla, de kinderen en overige
familieleden heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Margreet en Ed

Kees was van 1991-2007 als
een van de hoofdsponsoren
zeer sterk verbonden aan de
toenmalige zaalvoetbalvereniging “ HZV de
WitBurger” welke naam nog steeds een begrip is
zowel binnen als buiten Heiloo.
Deze verbintenis is eigenlijk altijd gebleven want
Kees bleef, weliswaar op enige afstand en altijd op
zijn eigen wijze, betrokken bij de vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Carla, zijn kinderen, kleinkind
en de naaste familie en vrienden van Kees veel
sterkte bij de verwerking van dit zware verlies.

We zullen hem erg missen.

Vaarwel Kees

Kees Burger

Kees Burger

Wij nemen afscheid van

KEES

Met grote ontsteltenis
ontvingen wij het tragische
overlijdensbericht van

Vol ongeloof hebben wij kennisgenomen
van het plotselinge overlijden
van de oprichter van ons bedrijf

Wij wensen Carla, de kinderen, kleinkind en moeder
heel veel sterkte om met dit verlies om te gaan.
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KRINGLOOP HEILOO is de

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

stuk in Heiloo. Of bezoek:
www.primerahethoekstuk.nl
JOS BUYS BESTRATING.

Straatwerk voor bedrijf en
particulier. Tel. 06-50641386
Grote collectie gebruikte dames-, heren-, en kinderfietsen
in vele uitvoeringen.
Bosman Tweewielers, Westerweg 295, Heiloo. T : 5331241
www.bosmantweewielers.nl

Wij gaan kleiner wonen. Aangeb. 9 olieverf, 2 aquarellen en
10 tek. van Koos Stikvoort. 2
olieverf en 12 aqua’s van Hein
Heertjes. 5 houtsneden/etsen
van Graadt van Roggen. Alles
tegen leuke prijzen. Interesse?
072-5334839 of 06-26068800
Gevr. kleding, schoenen, lin-

nengoed en leuke spulletjes
voor HONG,-ROEMENIE.
Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-5069052
Te huur GARAGEBOX aan de
Geestakker in Heiloo,112 euro
p/mnd. Gevr. ansichtkaarten/
foto’s, alle soorten. 5337863
GENIET VAN HET GEMAK
OM THUIS GEKNIPT TE
WORDEN. Ideaal en speciaal

bedoeld voor 50+. Uw kapper
aan huis. 072-5336663
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“FAREWELL
MEATBALL THE 1ST”

we zullen je missen

ON THE EVERLASTING
FAIRWAYS

Bedankt voor alle mooie herinneringen.
Wij zullen er voor de familie zijn.
De vrienden van Martin.

ICEMAN †
NUTS
THE ITALIAN STALLION
TIGER
SUBMARINE
THE WHITE CONDOR
VIKING 1
VIKING 2
THE FAIRWAY FURY
SHARKY

Ronald Engberts
Luuk Zonneveld
Tim Zonneveld
Tim Borst
Ruben Poelman
Kristiaan de Waard
Jan Paul Niesert
Eelke van Meulen
Jonathan Jongkind
Mike Beers

GROEPSUITJE
samen sportief uit

Joris Zoon

BOWL-EAT-DRINK
€ 27,50 p.p., all-in

Barry de Vries

vanaf 10 personen

Martijn van Oort

BOWLING HEILOO
tel. 0725331992
HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

Martijn Mengerink

“Niets is eeuwig”, zei Tom altijd.
Ik heb de aarde verruild voor het Grote Niets.
Geen gemis, verdriet, beperkingen en kwalen meer.
Het is mij een genoegen niet meer het geweld
en de afbraak van de aarde te hoeven meemaken.
Als je oud bent kan de dood een goede vriend zijn.
Ik had net als Tom een waardige dood dankzij euthanasie
en dokter Giannotten.

COSMIC-BOWLEN

Alkmaar, 19 januari 1934

Heiloo, 21 mei 2019

Geesje Ouweltjes - Drenth
Sinds 3 augustus 2001 weduwe van Jan Ouweltjes
Arnhem,
19 januari 1924
Heiloo:
Leusden:
Wharepapa South (NZ):

met speciale lichteffecten
ff aan de rol met
familie of vrienden in
BOWLING HEILOO.
Al meer dan 40 jaar het
recreatiecentrum voor
alle leeftijden. Telefoon
072-5331992

TOPCOACH MARTIN
BEDANKT VOOR
DIT SEIZOEN!
HSV JO9-2

Iedereen wens ik al het goede.

Helena Johanna
van Kreveld -Eekhoudt
Leni

Na langzaam verval van krachten kwam er, toch nog
sneller dan verwacht, een einde aan het leven van onze
lieve, bescheiden moeder, schoonmoeder en oma

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen

072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl
* U kunt ons dag en nacht bereiken.
www.uitvaartverzorging-groot.nl
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Correspondentieadres:
De Vang 3
1852 BN Heiloo
Geesje is overgebracht naar het Yarden Uitvaartcentrum Alkmaar, Overkrocht 20 in Alkmaar, alwaar
geen bezoek.
Er is gelegenheid tot condoleren van 11.00-11.30 uur
op vrijdag 31 mei in de aula van de Algemene
Begraafplaats, Holleweg 133 in Heiloo,
waar aansluitend de afscheidsplechtigheid zal
plaatsvinden.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het Hoekstuk in Heiloo

Ambachtelijke binnenschilder, 35 jaar ervaring, heeft nog
tijd over voor al uw sauswerk
en behang. K.v.k vrijbl.

TUINEN TEVEEL WERK?
Geen tijd? Zeer ervaren tuinliefhebber helpt u met deskun-

Op zoek naar kwaliteit en
betrouwbaarheid? Jan Baltus

Officiële pasfoto”s nodig?
Even naar Primera!

Dankbaar zijn wij voor uw belangstelling
na het overlijden van

Hetty Gronert

Frithjof Gronert en familie

Eveline en Michiel
Wijbrand en Anjo
Carien en Jack
Kevin, Helen, Glen

Na de plechtigheid zullen we haar begeleiden naar
haar laatste rustplaats aldaar.

Bernadette en Egbert Odijk (Executeurs)
Vijverlaan 64, 1851 ZW Heiloo

Uw kaarten, telefoontjes, bloemen of komst naar
de crematie waren voor ons een grote steun en
zullen in dankbare herinnering blijven.

Alkmaar,
24 mei 2019

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn
UITVAART OP MAAT
VANAF

€ 895,-

BUDGET CREMATIE

BASIS CREMATIE

ALL-IN CREMATIE

€ 1945,-

€ 2445,-

€ 3445,-

Bel bij een overlijden of voor
een kostelozevoorbespreking

DAG & NACHT BEREIKBAAR

072-512 26 14

www.uitvaartdekker.nl

prijsopgave 06-39870829

dig snoeien en het klaarmaken
van uw tuin en het afvoeren
van tuinafval.
Tel: 06 - 1827 8367

schilderwerken in Limmen
voor al uw schilder en sauswerk. Mail: janbaltus@hotmail.

Grote collectie gebruikte ebikes in div. uitvoeringen v.a.
€500,- incl. 6 maanden Bovag
garantie. Bosman
Tweewielers. Westerweg 295,
Heiloo. T: 5331241

Diverse modellen elektrische
fietsen, o.a. de testwinnaar van
de ANWB: de Gazelle Greno-

www.bosmantweewielers.nl

com Tel: 06-40095081

ble C7+ hmb: als beste getest.

Demomodellen aanwezig.
Bosman Tweewielers. Westerweg 295, Heiloo. T : 5331241
www.bosmantweewielers.nl
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Hemelvaartsdag open!
12.000 m2 kamperen, wandelen en buitenleven

Ook
r
te huu

In de showroom vindt u natuurlijk het
nieuwste van het nieuwste op caravangebied.
En ook scherp geprijsde overjarige modellen
en ex-verhuurcaravans.

Ook
inkoop

Kom ook eens
kijken naar
onze collectie
outdoorkleding!

Occasionverkoop en -inkoop In de

Luifels en schaduwdoeken
Universele luifels passend aan caravans/voortenten en campers. In diverse maten & merken.
Er is al een luifel vanaf 69,00

showroom en op de website vindt u altijd een
groot aanbod gebruikte caravans met Bovag
garantie. Tevens occasions te koop gevraagd.
van 49,95 voor

van 149,95 voor

39,95

Halve
Prijs!

Prijs
!
Pakker

Alles in onze outlet* halve prijs!
*Geldig op 30, 31 mei en 1 juni

Pauwprijs

89,00

129,95

Aconga Andes Heerlijke allround slaapzak met
polycotton buitenzijde en flanel-katoenen binnenzijde. Met documentenvakje, antitochtstrook
en opberghoes. Afm.: 85x210cm.

Aconga Dreambox Supercomfortabele, extra ruime zelfopblaasbare slaapmat met zachte stretch
bovenzijde. Met 2 grote ventielen, snel opblazen en
snel leeg. Incl. transporthoes. Afm: 200x77x10 cm.

van 79,95 voor

van 119,00 voor

69,95
ZOMER- & WINTERKLEDING
OUTLET OPRUIMING

Falco gezinstenten Luxe gezinstenten met het
waanzinnig sterke Ten Cate Residential doek.
Door middel van een solide aluminium frame zijn
er geen scheerlijnen nodig! Vanaf 1429,00

2 stuks0
0
120,

Campingstoel Paderborn Zeer comfortabele en
degelijke campingstoel met 7 standen verstelbare
rugleuning en gepolsterde textileen bekleding.
OP=OP Draagvermogen: 120 kg.

88,95

Party Grill 400 Multifunctionele barbecue/
grill . Wordt geleverd met: deksel met wokfunctie, pandrager, wendbare grill- en contactgrillplaat, en grillrooster.

Uitgebreide collectie wandelschoenen voor vele terreinen.
Alleen op Hemelvaartsdag 10% korting op de gehele
collectie wandelschoenen.*

Enorme collectie badkleding
Bikini’s, badpakken, zwembroeken,
boardshorts en kinderbadkleding. Zeer
uitgebreide Mix & Match voor dames.
van 49,95 voor

39,95

Mooi!

1o0rt%
ing
k

Bardani Stratos 240 Driepersoons tent die zelfs
in de warmste temperaturen geventileerd en koel
blijft. De donkere binnentent verhoogt het slaapcomfort aangezien de tent ‘s ochtends langer
donker en koeler blijft. 300x240x110cm (lxbxh) 4 kg

Kampa 12-delig Servies “Terracotta” Zeer
mooi melamine campingservies, welke vrijwel
niet van echt aardewerk is te onderscheiden.
Set: 4 dinerborden, 4 ontbijtborden en 4 kommen.

*niet in combinatie met andere acties

Hemelvaartsdag GEOPEND van 10.00 - 17.00 uur
gratis parkeren!

kijk op www.pauwrecreatie.nl

Openingstijden:
ma
11.00 - 18.00 uur
di – vr
09.30 - 18.00 uur
za
09.00 - 17.00 uur

Pauw recreatie | Pascalstraat 3 | 1704 RD Heerhugowaard | 072 5741069 | info@pauwrecreatie.nl
Lid
van

Pauw recreatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zetfouten en/of prijswijzigingen. Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen. De acties uit deze advertentie zijn geldig t/m zaterdag 1 juni 2019.

